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Síntesi de la conjuntura

El fort creixement que per quart any consecutiu caracteritza
l’economia mundial comença 2007 mostrant senyals, ara per
ara febles, de moderació.    

L’activitat econòmica mundial tanca el primer trimestre d’en-
guany mantenint un ritme de creixement lleument inferior al
registrat durant el darrer any. Aquest resultat s’ajusta perfecta-
ment a les previsions avançades per la majoria d’organismes
internacionals entre ells l’FMI i la Comissió Europea. Tant l’un
com l’altre coincideixen en el pronòstic de que la taxa de crei-
xement real de l’economia mundial durant aquest 2007 fregarà
però no arribarà al 5%. En total, una retallada poc rellevant
d’entre tres i quatre dècimes en relació amb el ritme expansiu
de 2006.

A l’hora d’identificar els factors responsables d’aquesta con-
tenció del creixement de l’activitat econòmica, la majoria d’o-
pinions s’adrecen al progressiu enduriment de les polítiques
monetàries, especialment als Estats Units i a la Unió Europea,
a l’encariment provocat per la pressió de la demanda de moltes
primeres matèries bàsiques per a la producció industrial i també
a la incertesa que manté els preus del petroli a la banda alta. 

Els primers avanços de l’evolució del PIB d’Estats Units cor-
responent al primer trimestre de 2007 presenten un creixement
interanual inferior al dos per cent, aproximadament la meitat
del que es va registrar durant els primers mesos de 2006 i el
més baix dels darrers quatre anys. A l’espera de les successives
revisions d’aquesta taxa, sembla molt probable que el procés de
desacceleració del creixement observat durant la segona meitat
de l’any passat s’hagi accentuat durant el primer trimestre d’en-
guany. La crisi en el sector de les hipoteques de més risc afegit
a un notable descens d’activitat en la construcció residencial,
han agreujat unes perspectives que ja apuntaven a un creixe-
ment en procés de desacceleració.

Pel que fa a la UE, l’evolució del primer trimestre, a l’alça però
amb menys intensitat que durant la segona meitat de 2006, res-
pon també a la desacceleració prevista tot i que en qüestiona la
magnitud. Un creixement estable a l’entorn del tres per cent pel
conjunt de 2007 equivaldria a consolidar la trajectòria alcista
d’un any abans i donar per definitivament superat el període de
creixement feble del quinquenni 2002-2005. Però aquest esce-
nari està subjecte a l’evolució de variables com ara l’impacte
sobre l’activitat productiva d’una política monetària lleument
contractiva que, a més de frenar el dinamisme de la demanda
interna, contribueix a l’enfortiment de l’euro en relació amb el
dòlar i, de retruc, penalitza les exportacions de la zona euro.

1 Dades corresponents al darrer mes del trimestre. 2 Per Estats Units, l'indicador compost avançat substitueix l'indicador de clima econòmic. 3 Per Espanya, dades de l'EPA.
Fonts: INE, OCDE, Eurostat i Banco de España.

Principals indicadors econòmics

Estats Units Unió Europea Espanya

II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007 II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007 II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007

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

Demanda nacional 3,7 3,1 2,6 1,7 3,0 3,2 2,7 3,2 4,8 4,8 4,9 4,8
aportació al creixement del PIB (%)

Demanda externa –0,2 –0,2 0,5 0,2 0,1 –0,1 0,7 0,0 –1,0 –1,0 –0,9 –0,7
aportació al creixement del PIB (%)

Indicador de clima econòmic2 106,0 106,0 106,5 106,7 108,5 109,6 112,0 112,2 98,2 99,1 100,7 100,4
Índex: 2000=100

Índex de producció industrial 107,4 108,4 108,0 108,3 107,8 108,6 109,4 110,1 106,3 107,4 108,4 109,3
Índex: 2000=100

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

Taxa d'atur3 4,6 4,6 4,5 4,4 8,0 7,8 7,6 7,3 8,5 8,1 8,3 8,2
en % de la població activa

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

Tipus d'interès a curt termini1 5,33 5,31 5,28 5,27 3,23 3,57 3,90 4,12 2,99 3,33 3,68 3,88
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d'interès a llarg termini1 5,17 4,78 4,60 4,61 4,16 3,95 3,98 4,15 3,99 3,76 3,82 4,01
Rendiment deute públic a 10 anys

Tipus de canvi del dòlar1 — — — — 1,256 1,273 1,321 1,324 — — — —
Unitats de $ per Euro
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La pèrdua d’impuls de l’economia nord-americana i els dubtes
que revelen l’europea i la japonesa reforcen el protagonisme de
les economies industrials emergents en el creixement econòmic
mundial.

Amb el conjunt de l’OCDE creixent a l’entorn o lleument per
sota del tres per cent i una bona part dels països en vies de
desenvolupament atrapats entre l’encariment de l’energia i les
primeres matèries i uns mercats d’exportació menys expansius,
totes les mirades apunten a les economies més dinàmiques d’a-
quests darrers anys, Xina i Índia. La qüestió que es planteja és
si seran capaces de mantenir els elevats ritmes de desenvolupa-
ment dels darrers anys en un entorn menys favorable pel que fa
al creixement econòmic i que previsiblement frenarà l’augment
del comerç mundial. La resposta amb més adeptes és que s’a-
daptaran sense massa problemes a la nova conjuntura i proba-
blement en sortiran enfortides pel que fa a guanyar pes especí-
fic i quota de mercat.   

L’economia catalana i l’espanyola encaren els mesos centrals de
2007 amb el mateix impuls amb el que varen tancar 2006.

El punt d’inflexió que amb el canvi d’any es detecta a la tra-
jectòria expansiva de la majoria de les economies més avança-
des no és produeix –segons el primer avanç de la Comptabilitat
Trimestral– en el cas espanyol. El gràfic adjunt mostra que el
4,1% de creixement interanual del primer trimestre de 2007 és
el més elevat dels darrers cinc anys. I el mateix es pot dir de l’e-
conomia catalana tot i que el trimestre més expansiu fou el pri-
mer de l’any passat. Òbviament, el creixement continua recol-
zat en la demanda nacional mentre que l’aportació negativa de
la demanda externa al creixement del PIB registra una molt lleu
correcció.  

Un dels trets qualitatius que diferencia el creixement més re-
cent del de trimestres anteriors és, a més del repunt de les
exportacions gràcies a la reactivació de l’activitat industrial
europea, la progressiva pèrdua de dinamisme del consum pri-
vat i de la construcció residencial a favor de la inversió empre-
sarial en béns d’equipament. És un tret que, tot i que està en
una fase inicial i molt incipient, apunta en la direcció del desit-
jable canvi de model econòmic. Les condicions perquè aquest
canvi es consolidi són relativament favorables. Una considera-
ció que sembla avalada per l’evolució de l’índex de producció
industrial.
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(en % de la població activa)

EUAUEEspanyaCatalunya
2002 2003 2004 2005 2006 2007

(%)

2

4

6

8

10

12

Preus de consum
(variació anual)

����������	�
�����	�
���� ���� ���� ���� ���� ����

���

0

1

2

3

4

5



8

Síntesi de la conjuntura

Aeroport internac.
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Tràfic portuari de mercaderies

— Total (milers de tones) gn.-ab.07 16.126 8,2 47.631 n.d. 5,9
Sortides (milers tones) gn.-ab.07 6.194 14,6 n.d. n.d. 12,7
Entrades (milers tones) gn.-ab.07 9.933 4,6 n.d. n.d. 2,1

— Càrrega general (milers tones) gn.-ab.07 11.430 16,9 n.d. n.d. 16,5
Exportacions (milers tones) gn.-ab.07 4.491 18,0 n.d. n.d. 17,2
Importacions (milers tones) gn.-ab.07 4.819 18,6 n.d. n.d. 17,2

— Contenidors (milers de Teus) gn.-ab.07 827 14,5 2.423 n.d. 11,9

Continua el procés d'especialització del port en tràfic de càrrega general, de més valor afegit que la
major part de la mercaderia que es transporta a granel. L'evolució del tràfic de contenidors va estreta-
ment lligada a la de la càrrega general. El notable desequilibri entre els volums d'entrades i sortides és
imputable bàsicament a la retallada de les importacions de gas natural.          

Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) gn.-ab.07 211.403 3,2 607.553 2,6 2,4
— Xarxa Metro (milers) gn.-ab.07 125.085 3,3 357.429 3,0 2,4
— Xarxa Bus (milers) gn.-ab.07 69.889 2,9 203.793 1,9 1,0
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) gn.-ab.07 10.458 1,2 29.331 1,0 0,8
Total servei de rodalia (milers) 1r.tr.07 43.421 2,4 170.596 0,0 1,1
— RENFE (milers) 1r.tr.07 30.130 2,0 121.482 –1,5 –0,8
— FGC (milers) gn.-ab.07 17.209 3,1 49.190 4,9 5,9

El manteniment de la tendència alcista del nombre d'usuaris del transport públic metropolità respon tant
a l'augment de l'oferta de serveis com al de la demanda derivat de l'augment de la població, del nombre
de visitants i de la dotació de llocs de treball. Hom pot aventurar que l'actual conjuntura es nodreix tant
de l'augment de la mobilitat per motius de feina com de la lligada al consum i a l'oci.   
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Des de la vessant de l’oferta, el creixement del PIB del primer
trimestre d’enguany és tributari, bàsicament, del dinamisme de
l’activitat industrial, bàsicament dels sectors amb més vocació
exportadora, dels fabricants de béns d’equipament i dels rela-
cionats amb la construcció. També, tot i que en termes absoluts
és menys rellevant, del sector primari. Contràriament, la pro-
ducció imputable a la construcció, malgrat que ha continuat li-
derant el creixement del PIB en termes relatius, ho ha fet amb
una taxa força més baixa que la d’un any abans. El terciari,
l’heterogeni agregat d’activitats que pel seu volum condiciona
l’evolució del conjunt de l’economia, va a remolc, tant a Cata-
lunya com al conjunt d’Espanya, de la resta de sectors i conti-
nua excessivament recolzat en el segment dels serveis fora de
mercat.  

El terciari de mercat perd protagonisme a l’hora de contribuir
al creixement del PIB.

Una de les qüestions a destacar dels resultats del primer tri-
mestre d’enguany i que abona la idea del canvi de model és que
el terciari de mercat, un dels segments d’activitat quantitativa-
ment més importants de qualsevol economia avançada, fa evi-
dent en el cas d’Espanya i és de suposar que de Catalunya i
resta d’àmbits inferiors, una notòria incapacitat de mantenir el
fort creixement del PIB. La forta dependència de la despesa en
consum en uns casos i una oferta excessiva i escassament pro-
ductiva en d’altres poden contribuir a explicar que per quart tri-
mestre consecutiu el creixement interanual dels serveis de mer-
cat ha estat clarament més baix que el de la resta de sectors.      

Transports

Valor absolut Darrers 12 mesos 2006/05
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.07 9.467 8,7 30.764 11,2 10,5
— Interior (milers) gn.-ab.07 4.661 6,3 14.640 7,0 7,4
— Internacional (milers) gn.-ab.07 4.774 11,8 15.971 15,7 13,8

Port. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.07 433 19,5 2.609 n.d. 15,0
— Creuers (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.07 178 46,6 1.459 n.d. 14,5

Pel que fa al trànsit de passatgers per la plataforma aeroportuària, l'evolució del primer terç de 2007
segueix la mateixa tendència expansiva dels darrers dos anys. El tràfic internacional a l'aeroport –majo-
ritàriament a l'àmbit de la UE– i els creuers al port són els segments més dinàmics.       
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En paral·lel i fins a cert punt com a conseqüència de la menor
pressió de la despesa en consum, l’economia catalana i espe-
cialment l’espanyola han aconseguit contenir l’evolució de la
inflació a l’entorn d’una taxa de creixement interanual del
2,5%. És una novetat molt grata i relativament inesperada que
coincideixi el període de creixement econòmic més intens del
darrer quinquenni amb la fase més llarga d’estabilitat dels
preus de consum a la banda baixa dels darrers deu anys i també
amb el diferencial de preus amb la mitjana europea situat en
mínims. Deixant de banda la influència del preu dels derivats
del petroli en l’evolució recent de l’IPC, també s’ha de consi-
derar l’impacte positiu sobre els preus interiors derivat de l’en-
fortiment de l’euro respecte del dòlar. Òbviament, ni els sectors
exportadors ni el turístic en surten beneficiats.

Es consolida el creixement de la producció industrial alhora
que continua el degoteig d’empreses cap a localitzacions amb
costos operatius més baixos. 

Els diferents indicadors disponibles corresponents als àmbits
metropolità i de la ciutat central confirmen que 2007 previsi-
blement serà un any força positiu per a l’activitat industrial i els
serveis a les empreses. A banda de l’evolució a l’alça dels ín-
dexs de producció i clima industrial, de les opinions empresa-
rials en surt una valoració força positiva del que ha estat l’evo-
lució del seu negoci durant el primer trimestre d’enguany i
també de les perspectives a curt termini. S’ha de valorar espe-
cialment que aquest clima comença a repercutir –i és una nove-
tat– en l’ocupació sectorial.
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Turisme, consum i preus

Valor absolut Darrers 12 mesos 2006/05
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Crèdit i consum 

Aigua per a ús cial-ind. (milers m3) 1r.tr.07 7.713 –1,3 31.560 –0,2 –0,3
Gas natural (GW/h) 1r.tr.07 838 –28,2 1.908 –32,4 –24,7
Electr. baixa tensió (cial-ind.)(Gwh) 1r.tr.07 547 0,6 2.273 2,4 3,4
Matriculació de vehicles (província) gn.-ab.07 87.823 –5,8 279.119 –4,4 –1,9
Crèdit bancari (milions d'€)(província) 1r.tr.07 228.420 21,0 — — 22,8

Els indicadors de consum d'energia mostren senyals clares de contenció que es fan també molt evi-
dents en la matriculació de vehicles. El saldo viu de crèdit bancari en mans del sector privat continua
creixent a molt bon ritme alhora que comença a dibuixar una trajectòria de lenta desacceleració.

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) gn-ab 07 4.153 8,7 13.532 17,9 20,7
Visitants segons motiu de visita (milers): gn-ab 07 2.237 12,8 6.963 16,2 18,6
— Negocis (milers) gn-ab 07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
— Turisme (milers) gn-ab 07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
— Fires i Congressos (milers) gn-ab 07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
— Altres (milers) gn-ab 07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Els principals indicadors referits al primer terç d'enguany posen de relleu que l'activitat turística de la ciu-
tat continua immersa en una conjuntura sòlidament expansiva tot i que les taxes de creixement de visi-
tants i pernoctacions apunten a una suau desacceleració. Una evolució plenament consistent amb la
necessitat de consolidar els increments acumulats els darrers anys.
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I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1)

Barcelona (prov.) (%) gn.-ab.07 1,5 — — 2,7 2,8
Catalunya (%) gn.-ab.07 1,5 — — 2,7 2,8
Espanya (%) gn.-ab.07 1,5 — — 2,4 2,7
Subjacent (%) gn.-ab.07 1,4 — — 2,5 2,5
U.E. harmonitzat (%) gn.-ab.07 1,1 — — 2,2 2,1

Les tensions inflacionistes encaren els mesos centrals de l'any amb el mateix impuls amb el que varen
tancar 2006. L'anomenada subjacent, ancorada a l'entorn del 2,5% d'augment interanual, frena un major
descens de l'IPC i la supressió del diferencial amb la inflació de la UE, que, d'altra banda, s'ha situat i
es manté en els mínims dels darrers anys. Una de les notes discordants és el diferencial que encara manté
la inflació a Barcelona i a Catalunya. 

(1) Taxes referides a 31-des-2006
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Construcció i mercat immobiliari

Valor absolut Darrers 12 mesos 2006/05
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Construcció residencial i llicències d’obres
Construcció d'habitatges:
— Iniciats (Barcelona) 1r.tr.07 1.404 –26,0 5.310 –19,1 –0,7
— Iniciats (RMB) 1r.tr.07 13.089 5,8 52.744 11,8 14,3
Obra prevista a les llicències:
Nova planta: nombre d'habitatges 1r.tr.07 1.267 –34,4 5.728 –21,5 1,5
Nova planta: superfície (m2) 1r.tr.07 189.263 –58,4 1.277.640 –19,2 9,4
Ref.i ampliació: superfície (m2) 1r.tr.07 79.374 –26,7 360.190 –18,2 –11,6

El daltabaix que es desprèn de les dades del primer trimestre s'ha de relativitzar perquè es produeix des-
prés de dos anys d'expansió molt intensa. D'alguna manera aquests resultats responen a les previsions
que consideren que l'activitat constructora s'ha d'ajustar a un context condicionat pel progressiu encari-
ment del crèdit.  

Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (€/m2) 2006 — — 5.791 14,0 14,0
— Segona mà-oferta (€/m2) 1r.tr.07 5.072 5,9 — — 14,8
— Lloguer  (€/mes) 1r.tr.07 966 12,5 — — 12,1
— Places d'aparcament (€) 2006 — — 27.500 12,2 12,2

Les sèries de preus corresponents als primers mesos d'enguany no reflecteixen encara el canvi de cicle
del sector immobiliari que sí que s'observa en les llicències d'obres i en l'evolució de les hipoteques. Els
preus de lloguer continuen a l'alça per la pressió d'una demanda que s'intueix creixent, en part per la difi-
cultat d'accedir a un habitatge en propietat. 

Després de dos anys en els que el creixement de les exporta-
cions de productes industrials catalans ha superat el del PIB, les
primeres dades disponibles corresponents a 2007 deixen entre-
veure un ritme de creixement encara significatiu però menys
expansiu. Una evolució insuficient per frenar la tendència alcis-
ta del saldo deficitari de la balança comercial entre exportacions
i importacions, que en una dècada gairebé s’ha quintuplicat. Un
indicador incontestable de la pèrdua de pes relatiu que ha regis-
trat l’activitat industrial a Catalunya a favor del terciari i de
l’activitat constructora.

L’intens creixement de l’activitat portuària es recolza
bàsicament en el tràfic exterior de productes elaborats o 
semi-transformats.

L’activitat al port de Barcelona, cada cop més independent de
la producció manufacturera catalana i més recolzada en les ac-
tivitats logístiques d’un àmbit d’influència que no para de créi-
xer, tanca el primer terç d’enguany amb un creixement intera-
nual del 8,2%, força més elevat que el del conjunt de 2006. EL
tràfic de dolls, tan sòlids com líquids, manté la tendència clara-
ment a la baixa d’un any abans. Això permet que la càrrega ge-
neral, la major part transportada en contenidors, guanyi quota
de mercat tant pel seu propi impuls –duplica el ritme de cre-
ixement del tràfic total– com pel retrocés de la resta d’agregats.
Aproximadament el 70% del total en pes és càrrega general,
gairebé trenta punts percentuals més que ara fa deu anys.        

L’observació detallada de l’evolució del tràfic per productes en
el que va de 2007 permet constatar que les importacions de gas
natural continuen retrocedint i són a punt de perdre la seva
posició capdavantera a favor dels carburants derivats del petro-
li i del tràfic de productes químics. Els automòbils, maquinària
i un ampli ventall de productes alimentaris apareixen com els
agregats amb els ritmes de creixement més accentuats.

Es manté un any més l’intens creixement del trànsit de
passatgers per la plataforma aeroportuària.                

L’ampliació de la capacitat operativa del port i de l’aeroport i
el constant increment de l’oferta de serveis que comporta expli-
ca que el trànsit de passatgers per l’aeroport, a punt de superar
els 31 milions anuals, creixi enguany al voltant de l’11%. Igual
que un any abans, el trànsit internacional –majoritàriament a
l’àmbit europeu– és el principal dinamitzador. Amb dues esta-
cions operatives a Catalunya, l’AVE comença a competir i a
restar viatgers al pont aeri amb Madrid, fet que modera l’aug-
ment del trànsit interior.

Els 2,6 milions de viatgers que han arribat o sortit de Barcelona
per via marítima els darrers dotze mesos són aproximadament
un 16% més que un any abans. Un creixement recolzat bàsica-
ment en el segment dels creuers –inclosos els passatgers en
trànsit– i, en menor mesura, en les ferris regulars amb diferents
ports italians.  
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Malgrat la constant revisió de les xifres de conjuntura turística,
tots els indicadors preveuen un 2007 fortament expansiu pel
que fa a l’activitat hotelera.

En sintonia amb l’augment sostingut de la mobilitat de llarga
distància, el nombre de visitants que han fet estada als hotels de
la ciutat durant els primers quatre mesos d’enguany ha crescut
un 12,8% en relació amb el mateix període de 2006, superant
els 550.000 visitants de mitjana mensual. Amb una estada mit-
jana de gairebé 1,9 nits/visitant, els hotels de la ciutat han fac-
turat prop de 4,2 milions de pernoctacions, poc més d’un milió
al mes de mitjana del quadrimestre. El creixement interanual és
inferior al del conjunt de 2006 però supera clarament el que ha
registrat l’oferta de places hoteleres. Unes xifres molt expansi-
ves que previsiblement durant el segon semestre iniciaran una
fase de desacceleració del creixement.

Al costat de l’impuls tan ferm que encara manté l’activitat tu-
rística a la ciutat –no així a la resta del país– alguns dels indica-
dors típics de consum mostren que la despesa dels residents,
especialment en béns de consum durador, consolida la tendèn-
cia descendent registrada durant 2006. Un cas emblemàtic és el
de la matriculació de vehicles al conjunt de la província. Una
evolució que respon a la necessitat de consolidar els màxims
assolits durant els darrers dos anys i que s’ha d’analitzar amb
el rerafons de l’encariment sostingut del preu del diner. L’en-
deutament tan elevat que suporta el sector privat –tant les em-
preses per finançar els seus plans d’expansió i d’inversió com
les economies familiars rere la inversió immobiliària– modera
el creixement del crèdit bancari i, de retruc, la demanda de con-
sum.   
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Mercat de treball

Valor absolut Darrers 12 mesos 2006/05
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Ocupació

Població activa 1r.tr.07 807.600 –3,0 — — –1,9
Població activa (RMB) 1r.tr.07 2.502.460 1,0 — — 1,9
Afiliats actius a la Seguretat Social 30 ab.07 1.096.900 2,1 — — 2,3
Afiliats actius a la Seguretat Soc. (RMB) 30 ab.07 2.373.400 1,9 — — 2,2
Contractes laborals registrats 1r.tr.07 223.349 –0,3 912.024 0,7 2,9
Contractes indefinits 1r.tr.07 43.078 18,7 156.989 30,2 30,0

Les xifres de començament d'any apunten a un creixement contingut de les principals magnituds del
mercat de treball metropolità. La població activa tendeix a estabilitzar-se alhora que es modera l'aug-
ment del nombre d'actius afiliats a la Seguretat Social. La contractació laboral es veu condicionada per
l'augment de la indefinida bonificada.
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 ab.07 6,4 — — — 6,6
RMB 30 ab.07 7,1 — — — 7,2
Catalunya 30 ab.07 6,7 — — — 7,0
Espanya 30 ab.07 9,0 — — — 9,3

La retallada de les taxes d'atur és més aviat minsa si es compara amb el descens que han registrat les
xifres de desocupats. La dificultat de continuar retallant les taxes d'atur masculines i el moderat creixe-
ment del nombre d'actius poden ser algunes de les principals raons explicatives.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2006

Atur registrat

Total aturats registrats 30 ab.07 51.618 –6,2 — — –0,5
Atur masculí 30 ab.07 22.822 –8,2 — — –1,9
Atur femení 30 ab.07 28.796 –4,6 — — 0,6
Atur juvenil (16-24 anys) 30 ab.07 3.688 –15,9 — — –8,5
Aturats sense ocupació anterior 30 ab.07 2.265 –17,9 — — –7,4
Total aturats registrats (RMB) 30 ab.07 176.623 –5,0 — — –0,6

La tendència a l'estancament de la població activa i la creació sostinguda de llocs de treball explica el
notable retrocés de l'atur registrat durant el primer terç d'enguany. Un retrocés especialment intens entre
els més joves. Seguint la tendència de final de 2006, l'atur masculí en surt més beneficiat que el feme-
ní. Un tret que previsiblement es corregirà amb l'augment de l'ocupació estacional de l'estiu.            
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Els registres del primer trimestre d’enguany revelen el canvi de
conjuntura que afronta la construcció residencial.

Un altre sector d’activitat que comença a notar les conseqüèn-
cies de l’enduriment de l’accés al crèdit és el sector immobilia-
ri residencial. La resistència dels preus de l’habitatge a adaptar-
se amb celeritat a la nova realitat del mercat financer –els tipus
d’interès gairebé s’han doblat en només dos anys– ha refredat
la demanda de sostre residencial. Aquest refredament que de
moment no afecta de ple l’activitat estrictament constructora del
conjunt del país, sí que es palesa en les dades de nous projec-
tes. L’evolució de l’acumulat dels darrers dotze mesos a la ciu-
tat central és un bon avanç del que s’ha d’esperar per a la resta
del país a final d’any.     

Com és habitual en moments de canvi de conjuntura, l’adapta-
ció dels preus del mercat immobiliari no es fa de manera auto-
màtica ni a la mateixa velocitat ni amb la mateixa intensitat a
tots els segments ni àmbits. Això, juntament amb la segmenta-
ció del mercat i les diferents metodologies aplicades en els
informes de conjuntura immobiliària, explica la diversitat de
resultats que de vegades poden ser fins i tot contradictoris. En
el cas de Barcelona, les dades més recents indiquen una clara
desacceleració del creixement dels preus en el mercat de sego-
na mà i alhora un cert manteniment de la tendència alcista del
preu de lloguer. Pel que fa als habitatges nous, la relativa estre-
tor del mercat pot contribuir a moderar o retardar el procés d’a-
justament dels preus de venda.

L’ocupació assoleix nous màxims en un context d’alentiment del
creixement del mercat laboral. 

Un dels elements que no s’ha de perdre de vista a l’hora d’ana-
litzar el mercat immobiliari és l’evolució del mercat laboral.
Les dades del primer trimestre corresponents tant a Barcelona
com a la resta de l’àmbit metropolità confirmen que es manté
el to expansiu dels volums d’ocupació però també que les taxes
de creixement s’alenteixen. Tant la població activa com el nom-
bre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social creixen
menys que un any abans. El fort augment de la contractació
indefinida respon en part a les darreres polítiques incentivado-
res de l’ocupació estable.

Amb aquests paràmetres, s’accentua la reducció de l’atur regis-
trat, especialment entre els actius més joves, alhora que les
taxes d’atur mantenen la tendència lleument descendent de tri-
mestres anteriors. Un dels punts desfavorables d’aquesta evo-
lució del mercat laboral és que no es detecten senyals de cor-
recció del major impacte de la desocupació entre el col·lectiu
femení. 

A tall de resum, la majoria de les dades anuncien una primera
meitat de 2007 notablement expansiva pel que fa a l’activitat
econòmica alhora que s’observen senyals que apunten a la im-
minència d’un punt d’inflexió en la trajectòria expansiva man-
tinguda aquests darrers anys. Potser és hora de donar preferèn-
cia a la consolidació de les cotes assolides abans de forçar
creixements a qualsevol preu. 



I. Indústria
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Conjuntura industrial

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

Indicadors d'activitat industrial*
1r.tr.06 2n.tr.06 3r.tr.06 4t.tr.06 1r.tr.07

Catalunya

PIB (Variació real) 2,7 2,1 3,1 3,6 3,2
Índex Producció (IPI)
—Total indústria 7,5 –0,2 1,9 4,7 2,2
—Energia –1,6 12,2 9,2 3,4 –7,2
—Intermedis 6,0 –2,2 –0,7 2,1 2,2
—Equipament 14,0 4,6 9,0 16,3 5,1
—Consum 8,8 –2,5 0,0 2,4 3,4

Exportacions de béns 13,4 10,0 5,1 11,1
Índex Clima (ICI)1 –4,3 –1,0 –1,8 0,9 0,8
Índex Preus (IPRI) 5,0 5,6 5,7 4,3 3,4
Cost laboral/treballador 4,1 3,0 5,3 4,5 4,0 
Afiliats RG Sg. Social2 –2,0 –2,6 –2,1 –2,3 0,7
Aturats registrats2 n.d. 3,2 –2,7 –0,4 –6,0

Espanya

PIB (Variació real) 2,1 2,9 4,0 3,5 4,1
Índex Producció (IPI)
—Total indústria 6,3 1,2 3,4 4,0 4,5
—Energia 3,5 0,9 2,5 –3,2 –4,5
—Intermedis 6,4 1,3 3,9 3,8 5,0
—Equipament 11,6 4,0 8,2 10,4 9,4
—Consum 4,5 –0,7 0,9 3,5 5,1

Exportacions de béns 19,4 8,0 7,2 10,0
Índex Clima (ICI)1 –4,9 –1,3 –2,0 0,0 0,7
Índex Preus (IPRI) 6,1 6,2 5,4 3,5 2,7
Cost laboral/treballador 4,5 3,5 3,6 3,4 4,2 
Afiliats RG Sg. Social2 0,2 –0,4 0,2 0,6 3,1
Aturats registrats2 –3,5 –3,2 –4,6 –6,4 –6,7
Crèdit (Saldo viu)2 12,7 10,5 13,3 14,1 14,6 

L’avanç de l’evolució del PIB corresponent al primer trimestre
apunta a un creixement de la producció industrial en termes
reals per sobre del tres per cent. Una taxa en la línia de la regis-
trada durant la segona meitat de 2006 i lleument superior a la
d’un any abans. Dos trets que permeten valorar aquesta conjun-
tura com a moderadament expansiva però lluny de satisfer les
expectatives generades. Especialment si es té present que, un
trimestre més, el creixement de la producció industrial es veu
superat pel dinamisme del conjunt de l’activitat econòmica, li-
derat per la construcció. En conseqüència, l’activitat industrial
en sentit estricte continua perdent pes relatiu en l’estructura
productiva catalana.

A més de l’evolució del PIB, l’índex de producció industrial,
amb dades igualment provisionals, confirma també la conjun-
tura expansiva del sector manufacturer. En aquest cas però, els
resultats del trimestre mostren indicis clars de contenció. El
creixement del 2,2% del primer trimestre equival a menys de la
meitat del creixement del trimestre anterior i a menys d’un terç
del ritme de creixement d’un any abans. A banda del retrocés
del sector energètic, la producció de béns d’equipament prota-
gonitza alhora el creixement més intens i la desacceleració més
accentuada. Tant la producció de béns intermedis com de con-
sum registren variacions d’escassa magnitud.

Durant el primer terç de 2007 la indústria catalana ha
mantingut una trajectòria expansiva.

Fent bones les previsions de final de l’any passat, els principals
indicadors de conjuntura industrial refermen la trajectòria d’en-
fortiment que ha viscut la major part del teixit industrial català
durant els primers mesos d’enguany. Tot fa pensar que 2007 ha
de ser l’any en què es consolidi la reactivació de l’activitat ma-
nufacturera iniciada un any abans i que es tanqui definitiva-
ment el període d’estancament que ha caracteritzat el primer
quinquenni d’aquest segle. Un període en el que la feblesa del
creixement econòmic europeu, entre d’altres factors, ha condi-
cionat el desenvolupament de la indústria catalana. 
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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'euros)

Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix

1995 16.996 1.536 9.013 2.389 4.058
1996 20.022 1.932 10.595 2.789 4.706
1997 23.748 2.216 12.537 3.153 5.843
1998 26.154 2.782 13.667 3.501 6.204
1999 26.905 3.067 13.756 3.587 6.495

2000 32.610 4.055 16.641 4.440 7.474
2001 35.435 4.028 18.482 4.691 8.235
2002 35.897 4.437 18.324 4.783 8.354
2003 36.289 4.384 18.664 4.847 8.396
2004 38.164 4.282 19.966 5.394 8.523

2005 41.391 5.498 21.456 5.841 8.596
1r.tr. 9.841 1.242 5.143 1.391 2.065
2n.tr. 10.750 1.262 5.782 1.571 2.136
3r.tr. 9.853 1.186 5.098 1.384 2.185
4t.tr. 10.947 1.808 5.433 1.496 2.211

2006 45.503 6.350 22.832 7.115 9.206
1r.tr. 11.159 1.464 5.839 1.561 2.294
2n.tr. 11.830 1.737 5.785 2.006 2.302
3r.tr. 10.352 1.376 5.013 1.657 2.307
4t.tr. 12.161 1.773 6.195 1.891 2.302

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

4t.tr.06/4t.tr.05 11,1 10,0 13,1
2n.sem.06/2n.sem.05 8,2 6,2 12,1

2006/2005 9,9 8,3 13,0
2005/2004 8,5 11,2 3,7

Les expectatives empresarials, sintetitzades en l’indicador de
clima industrial, apunten també a una evolució moderadament
positiva a curt termini.     

La mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a
la tendència de la producció es consolida lleument per sobre de
la dels darrers deu anys. Un fet estretament lligat a l’evolució
del cicle industrial de la UE i que no es produïa d’ençà el 2000.
Igualment destacable és la lleu correcció a l’alça de les xifres
d’ocupació sectorial després d’anys de davallada sostinguda.
Un canvi de conjuntura reforçat pel retrocés de l’atur.

L’exportació de béns manufacturats ha continuat creixent durant
el primer trimestre. Segons les dades disponibles, parcials i pro-
visionals en el moment de fer aquesta valoració, sembla que ho
ha fet amb menys intensitat que un any abans. Un objectiu pos-
sible per a final d’any –assolir els 50.000 milions d’euros d’ex-
portacions de productes industrials i doblar el volum de deu
anys enrere– es revela força ambiciós a la llum dels resultats del
primer trimestre. Igual que es revela difícil capgirar l’evolució
del saldo negatiu de la balança comercial de productes indus-
trials malgrat els indicis en aquest sentit dels productes amb un
component tecnològic alt i mitjà alt.



Conjuntura industrial

* En relació amb el període anterior.
Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. Elaboració pròpia.

Enquesta industrial (província)

1r.tr.06 2n.tr.06 3r.tr.06 4t.tr.06 1r.tr.07

Resultats del període*

Producció Igual 38 37 34 39 46
Saldo 14 32 –15 17 13

Vendes Igual 26 28 29 29 30
Saldo 16 34 –17 20 8

Exportacions Igual 34 30 30 38 34
Saldo 13 20 –13 11 18

Preus de venda Igual 48 72 83 81 52
Saldo 26 12 7 4 30

Ocupació Igual 57 68 64 70 66
Saldo –12 4 –9 4 1

Inversió Igual 64 61 71 70 58
Saldo 1 20 6 9 17

Valoració del període

Marxa dels negocis Normal 44 48 59 48 55
Saldo 30 29 19 29 28

Cartera de comandes Normal 53 52 50 56 60
Saldo 7 9 –5 10 12

Stocs Normal 58 55 62 61 51
Saldo 9 12 –1 1 15

Perspectives a curt

Producció Igual 48 48 44 59 48
Saldo 30 –17 33 14 34

Vendes Igual 40 47 35 48 43
Saldo 34 –8 40 19 37

Exportacions Igual 38 44 37 46 38
Saldo 18 –2 28 12 27

Cartera de comandes Igual 47 53 43 58 49
Saldo 33 –1 32 11 31

Preus de venda Igual 75 81 84 42 79
Saldo 8 7 9 39 13

Ocupació Igual 75 80 75 77 69
Saldo –5 –2 1 –3 –5

Inversió Igual 63 72 68 67 71
Saldo 15 9 19 14 17

Capacitat productiva utilitzada

Paper, edc. i arts gràfiques
Tèxtil, conf. i cuir
Química, cautxú i plàstics
Vehicles i material de transportMetall, maqu. i equipament

Total indústria

(%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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A banda de la influència de factors estructurals lligats a la mo-
dernització i adaptació del teixit productiu a les regles de la
globalització –terciarització accelerada, externalització i des-
localització d’activitats i llocs de treball– sembla que n’hi ha
d’altres de més conjunturals que limiten el potencial exportador
de la indústria catalana. És el cas de l’enfortiment de l’euro,
que perjudica les exportacions catalanes tant dins com fora de
la UE, o els nivells relativament elevats que mantenen els preus
de sortida de fàbrica. Uns preus condicionats, entre altres raons,
per l’encariment de primeres matèries i els costos laborals que
creixen més que els preus de consum.

Pel que fa a l’evolució de l’activitat manufacturera al conjunt
de la regió metropolitana, els resultats de l’enquesta de conjun-
tura corresponents al primer trimestre de 2007 mostren una lec-
tura molt similar al que s’ha dit per a Catalunya. Efectivament,
la immensa majoria de les empreses de la mostra –gairebé el
92%, tres punts percentuals més que a final de 2006– es decla-
ren satisfetes de la conjuntura favorable que ha registrat el seu
negoci durant el primer trimestre d’enguany.

En relació amb l’evolució de la producció, el tret més remarca-
ble és la desacceleració de la tendència expansiva que les res-
postes empresarials deixen entreveure. Sembla que hom ha co-
mençat l’any amb la prioritat de consolidar els nivells assolits
atesa la dificultat de mantenir la intensitat del creixement de
l’any passat. El saldo entre les opinions més extremes es manté.
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L’impuls de les exportacions es revela determinant a l’hora de
mantenir els volums de producció.

Aquesta evolució declarada de la producció és congruent amb
la percepció de que les vendes han perdut una bona part de
l’empenta d’un any abans, fins al punt que es retalla notable-
ment la diferència entre el nombre d’empreses que declaren
increments de les seves vendes de les que declaren descensos.
Una valoració que és aplicable bàsicament a les vendes al mer-
cat espanyol, mentre que les exportacions mantenen un com-
portament força expansiu.

Aquest escenari moderadament positiu de l’activitat industrial
metropolitana es completa amb un increment significatiu i molt
publicitat de la inversió de les empreses i, força més moderat,
de l’ocupació. Els preus de sortida de fàbrica s’han orientat
lleument a l’alça, pressionats, com ja s’ha dit, per l’encariment
d’alguns inputs bàsics. De fet, l’índex de preus industrials reve-
la que les tensions inflacionistes que fins l’estiu de l’any passat
es concentraven en el segment de la producció d’energia, ara es
concentren en la producció de béns intermedis. Un fet que per-
judica greument la competitivitat dels productes autòctons que
incorporen menys valor afegit.

Que les vendes, per al conjunt de la indústria, no han assolit les
expectatives més optimistes no es correspon estrictament amb
la millora que en general declaren les empreses de l’evolució
de la seva cartera de comandes. Però sí que és consistent amb
l’augment del nombre d’empreses que manifesten que durant el
primer trimestre els seus estocs de productes elaborats han aug-
mentat més del que estava previst.

En funció de la seva grandària, les dades de començament d’any
revelen un clar estancament en el nombre d’empreses que valo-
ren que el seu negoci va a més. A diferència del que ha estat
habitual durant la major part de 2006, la valoració positiva de
la marxa dels negocis durant els primers mesos d’enguany s’ha
recolzat bàsicament en l’evolució de les empreses més petites. 

La valoració globalment positiva de la conjuntura industrial
amaga una realitat força més complexa.

Una anàlisi més detallada de les respostes empresarials sobre la
marxa dels seus negocis obliga a classificar els subsectors in-
dustrials en dos grups sense terme mig. O han millorat o han
empitjorat. Els subsectors en els quals predominen les respos-
tes positives són, bàsicament, el químic, el productor de mate-
rials de construcció, el de maquinària i equip mecànic i el d’e-
quipament elèctric i electrònic. Per contra, amb una valoració
menys positiva que un any abans destaca sobretot el subsector
dels fabricants de material de transport, el de maquinària d’ofi-
cina, el del paper, edició i arts gràfiques i, amb saldo negatiu,
els fabricants de mobles.      

Conjuntura industrial

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

Alimentació i begudes

Tèxtil, confecció i cuir

Fusta, suro i mobles

Paper, edició i arts gràfiques

Química, cautxú i plàstics
Prod. minerals no metàl·lics

Metal·lurgia i prod. metàl·lics

Maquinària i equipament

Ofimàtica i aparells precisió

Equips elèctrics i electrònics
Material de transport

Total

0 10 20 30 40 50 60
(%)

1r. tr. 20072n. tr. 2007

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

Pel que fa a les perspectives a curt termini, són majoria les em-
preses que esperen continuar augmentant els seus volums de
producció i vendes. De la mateixa manera que preveuen mante-
nir el ritme creixent de les inversions sense incrementar, de mo-
ment, el grau d’utilització de la capacitat productiva instal·lada.
Les previsions sobre els volums d’ocupació apunten cap a l’es-
tabilització o com a molt, a un lleu retrocés de les plantilles. Per
sectors, sorprèn relativament l’optimisme del sector del mate-
rial de transport, acompanyat en aquesta aposta pels productors
de materials de construcció. De la resta, destaquen les expecta-
tives a la baixa d’alimentació i begudes, paper, edició i arts grà-
fiques, fusta i mobles i també la química i cautxú.

A grans trets, el teixit industrial metropolità està immers en una
conjuntura globalment expansiva i confia en el manteniment de
la reactivació econòmica europea per poder superar les limita-
cions d’un mercat intern en el que els signes de feblesa de la
demanda final són cada cop més evidents i la competència més
dura.



II. Finances
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Sistema financer

El fort creixement econòmic es recolza i alhora explica la
tendència alcista que manté la demanda de crèdit.

Les dades de tancament del primer trimestre d’enguany mostren
que el saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat con-
tinua creixent, per tercer any consecutiu, a una taxa anual que
sobrepassa el 20% a la província de Barcelona i a l’entorn del
25% al conjunt del país. Un ritme que triplica el del creixement
del PIB. Alhora, aquest augment tan intens és compatible amb
senyals d’alentiment feble del creixement de la demanda de crè-
dit. Contràriament, el volum de recursos d’empreses i econo-
mies familiars dipositats en les entitats de crèdit tendeix a l’alça
amb creixements del 20% tant a l’àrea de Barcelona com al con-
junt de Catalunya. Una evolució en la línia que confirma que
l’augment dels tipus d’interès incentiva l’estalvi i resta atractiu
a l’endeutament.

El gràfic adjunt mostra que d’ençà el darrer trimestre de 2005
–coincidint amb l’inici de l’actual fase d’augment dels tipus
d’interès– el creixement del saldo viu del crèdit bancari al sec-
tor privat de la província de Barcelona s’ha estabilitzat en ter-
mes absoluts en poc menys de 10.000 milions d’euros de mitja-
na trimestral. Malgrat la rellevància d’aquesta magnitud –equi-
val al finançament de gairebé el 30% del PIB provincial– la con-
tenció que mostra defineix una feble evolució a la baixa de les
taxes de creixement que previsiblement s’accentuarà els propers
trimestres.      

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

març 2007/ març 2006 20,5 19,4 23,5 18,6
des. 2006 / des. 2005 16,9 16,9 24,5 18,2
des. 2005 / des. 2004 3,1 3,4 24,6 8,4

Crédit

març 2007 / març 206 21,0 21,7 30,3 24,3
des. 2006 / des. 2005 21,4 23,2 32,1 25,9
des. 2005 / des. 2004 23,4 23,9 30,2 27,5

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. 1995 60.654 13.421 74.075 83.799 361.184 41.680 9.893 51.573 69.747 263.965
des. 1996 65.462 13.818 79.280 89.124 380.062 45.226 10.506 55.732 75.433 290.030
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

març 2005 107.257 27.097 134.354 176.173 743.822 152.852 35.596 188.448 211.580 943.699
juny 2005 102.593 26.980 130.742 188.920 736.446 164.792 38.628 203.140 228.740 1.036.440
set. 2005 103.739 27.066 130.805 196.890 748.364 169.238 40.973 210.168 239.392 1.080.327
des. 2005 107.816 27.187 135.003 211.501 784.213 180.155 43.482 222.752 264.712 1.147.749

març 2006 110.062 28.001 138.063 222.229 806.807 188.803 46.827 235.630 275.108 1.211.190
juny 2006 114.045 29.138 143.183 239.092 850.748 201.432 50.076 251.508 298.001 1.292.722
set. 2006 118.489 30.185 148.674 251.915 883.356 209.412 52.277 261.689 322.652 1.359.902
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

Evolució del crèdit al sector privat
(Província)

2003 20042002

Saldo
(milions d'€)

Variació del
 saldo viu (%)

2005 2006 2007
Variació interanual del saldo viu (%)Saldo trimestral
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Sistema financer

Es consolida el creixent protagonisme de les empreses com a
receptores de finançament bancari després d’una dècada de
predomini de les economies familiars.

El repunt del preu del diner i la incidència que aquest fet té en
el cost de l’endeutament s’ha de considerar un dels elements de-
terminants per explicar que per segon any consecutiu la deman-
da de crèdit de les economies familiars –abocat majoritàriament
a la inversió residencial– creix força menys que els recursos
destinats a la inversió empresarial. L’endeutament acumulat i el
refredament del mercat immobiliari residencial resten atractiu i
solvència a la demanda de crèdit per part de les famílies. Con-
tràriament, l’aparent solidesa del creixement econòmic sembla
assegurar a les empreses unes taxes de rendibilitat positives a
mitjà termini i, en conseqüència, una relativa facilitat per acce-
dir al crèdit bancari. En unes altres paraules, les expectatives
empresarials són ara per ara més positives que les de les econo-
mies familiars.

Una ullada a l’evolució dels saldos per sectors i pel conjunt
d’Espanya permet constatar que en el cas de les economies
domèstiques, la contenció del crèdit es concentra bàsicament en
la inversió immobiliària mentre que la demanda de crèdit per a
consum de béns duradors manté un to moderadament alcista.
Unes variacions que semblen apuntar a una conjuntura condi-
cionada per la necessitat de corregir els excessos dels darrers
anys.

Evolució del crèdit per segments de demanda
(Variació tendencial)

2003 20042002 2005 2006 2007

(%)

Indústria Construcció
Serveis Immobiliàris

Resta Serveis
Inversió immobiliària famílies

0

10

20

30

40

50

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.1995 168.630 7.954 55.607 23.615 81.454 110.468 75.703 13.102 21.663
4t.tr.1996 177.057 8.815 52.893 24.267 91.083 123.077 85.592 13.654 23.831
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

1r.tr.2005 507.089 18.188 93.815 83.421 311.665 462.910 351.757 39.375 71.778
2n.tr.2005 544.048 19.501 99.393 89.806 335.349 516.384 394.989 42.531 78.864
3r.tr.2005 567.022 20.182 101.716 94.411 350.714 541.346 419.032 44.644 77.670
4t.tr.2005 604.062 20.738 104.695 100.761 377.867 576.254 445.972 45.928 84.354

1r.tr.2006 637.277 21.213 105.687 106.183 404.195 604.878 471.966 46.320 86.592
2n.tr.2006 681.307 21.946 109.856 116.195 433.311 642.698 498.248 49.161 95.289
3r.tr.2006 728.058 22.460 115.266 127.420 462.911 666.972 519.130 50.552 97.291
4t.tr.2006 781.644 23.014 119.488 134.317 504.825 700.294 544.389 51.461 104.445

1r.tr.2007 816.144 23.435 121.153 137.627 533.929 726.126 566.341 52.713 107.073

1r.tr.07/ 4t.tr.06/ 4t.tr.05/
Variació (%) 1r.tr.06 4t.tr.05 4t.tr.04

Total sectors productius 28,1 29,4 25,1
Indústria 14,6 14,1 15,7
Construcció 29,6 33,3 28,5
Serveis 32,1 33,6 27,7

Total famílies 20,0 21,5 30,5
Inversió immobiliària 20,0 22,0 33,6
Consum durador 13,8 11,8 10,1

Nota: Les sèries es trenquen el 2n.tr.2005 per l'adopció de nous criteris comptables.
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Pel que fa als grans sectors productius, només es pot parlar de
punt d’inflexió en les respectives trajectòries alcistes de la de-
manda de crèdit en el cas dels serveis immobiliaris. Tant la resta
de serveis com les activitats industrials i també la construcció
tanquen el primer terç d’enguany amb un creixement del saldo
creditici més elevat que un any abans. Òbviament, taxes de crei-
xement anual del crèdit per sobre del 45% no són sostenibles i
responen en part al notable refredament de la demanda de crèdit
per part de les unitats familiars.

L’excepcionalitat del període 2003-2005 pel que fa als tipus
d’interès ja és història.

Com ja s’ha dit, per explicar aquest canvi en la correlació de
forces en la demanda de crèdit no s’ha de perdre de vista l’evo-
lució recent dels tipus d’interès. Després d’aproximadament
vint mesos d’augment sostingut, el preu del diner és a punt de
recuperar el nivell anterior a la crisi de l’11S de 2001 i, el més
important, augmenta de manera paulatina el seu diferencial amb
la taxa d’inflació. 

Treballadors assalariats de les entitats de crèdit

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

des. 1995 28.647 35.345 n.d. 249.023
des. 1996 28.010 35.010 45.005 246.800
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

març 2005 25.747 35.477 45.150 n.d.
juny 2005 26.009 36.173 46.091 n.d.
set. 2005 26.098 36.070 45.959 n.d.
des. 2005 26.270 36.451 46.343 254.414

març 2006 26.382 36.601 46.544 n.d.
juny 2006 26.685 37.349 47.622 n.d.
set. 2006 26.981 37.677 48.004 n.d.
des. 2006 26.628 37.764 48.049 263.682

març 2007 26.786 38.014 49.189 n.d.
Nota: Dades d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb l'excepció de les
d'Espanya. 
Font: Departament de Treball de la Generalitat y 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 Cooper.
territorial Total Banca d’estalvis de crèdit

març 2007

Barcelona 2.049 684 1.335 30
Resta província 3.662 1.001 2.599 62
Resta Catalunya 2.219 674 1.502 43
Total Catalunya 7.930 2.539 5.436 135

Madrid 3.111 1.496 1.560 55
Resta província 2.563 1.012 1.501 50
Total Espanya 43.630 15.213 23.610 4.807

desembre 2006

Barcelona 2.076 683 1.332 29
Resta província 3.642 984 2.583 62
Resta Catalunya 2.215 669 1.495 41
Total Catalunya 7.933 2.336 5.410 132

Madrid 3.140 1.484 1.547 55
Resta província 2.552 994 1.477 48
Total Espanya 43.690 15.096 23.418 4.772

Variació (%) Total Banca Caixes Cooper.

març 2007/ març 2006

Barcelona –0,8 –1,0 1,4 7,1
Catalunya 2,8 4,2 3,1 5,5
Espanya 3,2 3,9 4,6 2,8

des. 2006/ des. 2005
Barcelona 1,0 –0,3 1,4 3,6
Catalunya 3,3 3,6 3,1 1,5
Espanya 4,1 3,9 4,5 2,5

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

març 2007/març 2006 1,5 3,9 5,7 n.d.
des.2006/des.2005 1,4 3,6 3,7 3,6
des.2005/des.2004 1,3 2,3 2,3 2,8
des.2004/des.2003 4,1 5,1 0,5 0,9

Evolució dels tipus d'interès
(%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tipus d'intervenció
(BE-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
Variació (%) Total variable fixa

1r.tr.2007/1r.tr.2006 30,3 44,1 –5,1
2n.sem.06/2n.sem.05 36,8 58,8 –3,1

2006/2005 38,4 58,7 2,6
2005/2004 16,5 18,0 13,7

El volum efectiu negociat de renda variable al mercat barcelo-
ní durant el primer trimestre d’enguany ha superat els 78.000
milions d’euros, un nou màxim que supera lleument el volum
del darrer trimestre de 2006 i que representa un increment del
44,4% en relació amb el mateix període d’un any abans. No es
pot deslligar aquest creixement tan fort de l’augment de capita-
lització de la borsa espanyola com a conseqüència, bàsicament,
de les diferents operacions corporatives, opas incloses, que han
tingut com a protagonistes algunes de les principals empreses
del mercat. En definitiva, els beneficis obtinguts el 2006 –tant
per les empreses cotitzades com pels inversors de renda varia-
ble– han estat el millor reclam per a intentar impulsar el 2007
en la mateixa direcció.     

Borsa de Barcelona tanca el primer trimestre amb nous
màxims històrics de contractació.

L’espectacular començament d’any pel que fa a volums de con-
tractació i també a cotitzacions al mercat de renda variable s’ha
d’interpretar des de l’òptica de la inèrcia alcista de 2006 més
que no pas com un avanç del que serà la tendència de la resta
de l’any. L’augment dels tipus d’interès a la zona euro i les pre-
visions que apunten a una lleu contenció del creixement econò-
mic al conjunt de l’OCDE, a banda de factors locals com ara els
senyals de desconfiança respecte d’algunes empreses immobi-
liàries, semblen arguments de pes perquè es moderi la desboca-
da activitat borsària dels darrers trimestres.

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona

milions d'�

2004 2005 2006 2007
1r.tr� 2n.tr� 3r.tr� 4t.tr�
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Volum negociat a Borsa de Barcelona            (milions d'€)

Renda Renda Renda Total1

variable fixa pública fixa privada

1995 4.113 2.272 218 6.603
1996 7.498 8.521 232 16.251
1997 19.829 11.351 144 31.342
1998 29.095 23.616 98 52.992
1999 31.190 28.951 355 60.672

2000 51.053 30.762 171 82.127
2001 59.026 50.500 653 111.044
2002 85.565 64.626 45 150.576
2003 89.197 66.589 60 155.902
2004 128.640 76.015 26 204.833

2005 151.770 86.446 27 238.678
1r.tr. 39.728 18.181 2 58.038
2n.tr. 31.974 23.264 8 55.371
3r.tr. 35.477 21.620 4 57.209
4t.tr. 44.591 23.380 12 68.060

2006 240.821 88.723 11 330.405
1r.tr. 54.193 22.589 4 76.885
2n.tr. 59.463 22.551 3 82.153
3r.tr. 49.900 23.762 2 73.802
4t.tr. 77.266 19.821 2 97.565

2007
1r.tr. 78.078 21.444 2 100.211

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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Font (per a tot l'apartat): INE i Eurostat.
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Catalunya Espanya Subjacent
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Preus de consum

Interanual Mitjana anual
ab.07/ ds.06/ ds.05/ 2006/ 2005/

Variació (%) ab.06 ds.05 ds.04 2005 2004

Barcelona (província) 2,7 2,8 4,4 3,8 4,1
Catalunya 2,7 2,8 4,3 3,7 3,9
Espanya 2,4 2,7 3,7 3,5 3,4
— subjacent 2,5 2,5 2,9 2,9 2,7
C.A. Madrid 2,4 2,7 3,7 3,5 3,1
UME harmonitzat 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2
UE harmonitzat 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2

Malgrat la intensitat del creixement econòmic, la moderació de
les tensions inflacionistes de final de 2006 s’ha mantingut
durant el primer terç d’enguany.

Per primera vegada després de gairebé tres anys, l’IPC registrat
a la província de Barcelona i Catalunya durant el primer qua-
drimestre d’enguany ha mantingut un creixement interanual a
l’entorn del 2,5%. Una taxa que equival a una retallada de més
d’un punt percentual en relació amb la mitjana de 2006 i d’un
punt i mig si es compara amb el mateix període d’un any abans.
Com s’observa al gràfic adjunt, l’evolució al conjunt d’Es-
panya ha estat similar. 

Atès que l’augment acumulat durant els primers quatre mesos
–un 1,4%– és pràcticament calcat al registrat l’any passat a tots
els àmbits considerats, hom ha d’esperar que aquesta tendència
es mantingui els propers mesos si no es produeix cap daltabaix
de consideració al mercat del petroli. Haurien de contribuir a
aquest objectiu la desacceleració del creixement que registra la
despesa privada en consum, l’augment dels tipus d’interès i l’a-
tonia que comença a registrar el mercat immobiliari. 

Un element a considerar de l’evolució dels preus de consum al
conjunt d’Espanya aquests darrers mesos és que, a diferència
de l’índex general que durant alguns mesos s’ha situat en el
2,4%, l’anomenada inflació subjacent es resisteix a baixar, de
moment, del 2,5%. Si aquesta resistència es manté fins ben en-
trat l’estiu, es pot preveure que l’augment mitjà dels preus de
consum pel conjunt de l’any es situï lleument per sobre d’a-
questa cota.

Avanç notable en la convergència en preus amb la UE.

Un altre dels aspectes a ressaltar d’aquest període de contenció
de l’augment dels preus de consum és que el diferencial d’in-
flació amb la Unió Europea es manté des de començament
d’any clarament per sota de les cinc dècimes percentuals en el
cas d’Espanya i un parell de dècimes més a Catalunya. Un dife-
rencial assumible a llarg termini i que sembla reflectir el grau
de convergència que s’ha assolit amb la mitjana europea també
en quant a preus. Els diferencials s’amplien lleument si la com-
paració es fa amb els 13 països de la zona euro.          

Índex general de preus de consum (Prov. Barcelona/Espanya)

Any Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Mitjana

Anual  

2002 B 101,5 101,4 102,2 103,6 103,9 104,1 103,4 103,8 104,1 105,2 105,3 105,9 103,7
E 101,3 101,3 102,2 103,6 103,9 104,0 103,2 103,5 103,9 104,9 105,1 105,5 103,5

2003  B 105,7 105,9 106,6 107,5 107,4 107,5 106,9 107,5 107,7 108,5 108,9 109,3 107,5
E 105,0 105,2 106,0 106,8 106,7 106,8 106,1 106,6 106,9 107,7 108,0 108,2 106,7

2004  B 108,7 108,7 109,4 110,0 111,6 111,8 111,1 111,7 111,8 112,9 113,2 113,3 111,2
E 107,4 107,5 108,2 109,7 110,4 110,5 109,7 110,2 110,4 111,5 111,8 111,7 109,9

2005  B 112,8 113,0 113,9 115,5 115,8 116,1 115,5 116,0 116,7 117,6 117,9 118,3 115,8
E 110,8 111,0 111,9 113,5 113,7 114,0 113,3 113,8 114,5 115,4 115,6 115,9 113,6

Base 2006

2006 B 98,3 98,2 98,8 100,1 100,5 100,7 100,2 100,4 100,2 100,5 100,9 101,3 100,0
E 98,1 98,2 98,9 100,2 100,6 100,8 100,2 100,4 100,2 100,6 100,9 101,1 100,0

2007 B 100,7 100,7 101,4 102,8
E 100,5 100,5 101,3 102,7

Base 2001
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Preus de consum
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����
(variació interanual)
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(%)
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(per components)

(%)
ab.07/ab.06ds.06/ds.05

Total

Alimentació i beg. no alcohòl.

Begudes alcohòl. i tabac

Vestit i calçat

Habitatge
Parament de la llar

Medicina

Transport

Comunicacions

Lleure i cultura
Ensenyament

Hoteleria i restauració

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Per components de despesa, els més inflacionistes tant a Ca-
talunya com a la resta d’Espanya han estat les begudes alco-
hòliques i tabac –per la fiscalitat–, l’hoteleria i restauració i
l’ensenyament. Aquests dos darrers, juntament amb la despe-
sa en habitatge, ja foren els més inflacionistes l’any passat.

A l’altra cantó de la balança, amb signe lleument negatiu en les
variacions interanuals, hom hi troba la despesa en medicina i en
lleure i cultura. També contribueixen a moderar la taxa de crei-
xement dels preus de consum els increments testimonials de
components com ara el transport –malgrat el recent repunt del
preu dels carburants– i les comunicacions, especialment per
l’evolució de les tarifes de la telefonia mòbil.

En relació amb la resta de la UE, les divergències més notables
i persistents amb signe positiu –i que són en conseqüència les
que poden explicar el diferencial d’inflació que arrossega
Catalunya– són, un any més, les detectades al segment de l’ho-
teleria i restauració, vestit i calçat i parament de la llar. Els dife-
rencials tan elevats en els índexs de preus de les comunicacions
i especialment de begudes alcohòliques i tabac s’han de relati-
vitzar per l’evolució de l’any anterior o pel signe negatiu de
l’any en curs.

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

ab.07/ab.06 ds.06/ds.05 ds.05/ds.04 ab.07/ab.06 ds.06/ds.05 ds.05/ds.04 ab.07/ab.06 ds.06/ds.05 ds.05/ds.04

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

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

Total 2,7 2,8 4,3 2,4 2,7 3,7 2,2 2,1 2,1
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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.
Font: FecsaEndesa i Gas Natural. Dades facilitades pel Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona.

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

1r.tr.2007/1r.tr.2006 –3,1 –5,5 0,6 –28,2
2n.sem.2006/2n.sem.2005 2,4 2,3 2,4 –32,5

2006/2005 2,0 0,9 3,4 –24,7
2005/2004 3,9 4,2 3,7 –5,8

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

Consum Comercial
Variació (%) Total Domèstic i industrial Altres

1r.tr.2007/1r.tr.2006 –1,2 –2,6 –1,3 21,6
2n.sem.2006/2n.sem.2005 –1,1 –3,1 5,2 11,2

2006/2005 –2,2 –2,9 –0,3 –4,3
2005/2004 –3,5 –3,1 –1,9 –14,1

Consum d’electricitat i gas natural (Mwh)

Electricitat de baixa tensió Gas natural

Comercial
Període Total Domèstic i industrial Total

1995 3.731.802 1.368.597 2.363.205 2.832.143
1996 3.874.091 1.417.642 2.456.449 3.072.723
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 2.973.736
1r.tr. 1.354.609 837.306 517.303 1.316.424
2n.tr. 1.221.876 701.437 520.439 786.144
3r.tr. 1.251.051 653.008 598.043 373.213
4t.tr. 1.253.885 695.546 558.339 497.955

2006 5.184.247 2.914.450 2.269.797 2.237.999
1r.tr. 1.381.346 837.542 543.804 1.167.484
2n.tr. 1.239.008 697.032 541.976 482.617
3r.tr. 1.291.549 673.899 617.650 251.060
4t.tr. 1.272.344 705.977 566.367 336.838

2007
1r.tr. 1.338.610 791.283 547.327 837.792

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

Comercial
Període Núm. índex milers m3 Domèstic i industrial Altres

1995 98,7 119.319 75.739 33.428 10.151
1996 95,7 115.716 74.335 32.672 8.709
1997 96,1 116.217 74.831 33.413 7.973
1998 96,2 116.353 74.523 33.473 8.357
1999 94,7 114.464 72.930 33.043 8.491

2000 95,2 115.130 74.044 32.972 8.114
2001 94,7 114.544 73.448 32.936 8.159
2002 93,2 112.749 73.684 32.247 6.819
2003 94,7 114.531 74.044 32.639 7.848
2004 93,9 113.494 73.528 32.354 7.611

2005 90,6 109.574 71.284 31.751 6.538
1r.tr. 29.453 19.858 7.927 1.668
2n.tr. 27.967 18.267 8.013 1.688
3r.tr. 27.997 17.800 8.397 1.801
4t.tr. 24.156 15.359 7.415 1.382

2006 88,6 107.123 69.204 31.662 6.257
1r.tr. 28.725 19.726 7.815 1.184
2n.tr. 26.823 17.338 7.953 1.532
3r.tr. 26.809 17.042 7.926 1.841
4t.tr. 24.765 15.098 7.968 1.699

2007
1r.tr. 28.366 19.213 7.713 1.440

Senyals d’estancament en el consum d’energia i aigua.

Les dades de consum d’electricitat, gas i aigua del primer tri-
mestre d’any ofereixen una doble lectura. Des de l’òptica de les
empreses subministradores, la tendència lleument a la baixa
que presenten possiblement sigui motiu de preocupació. Per
contra, la valoració és força positiva si es té en compte que,
amb independència de possibles efectes estacionals, climàtics o
derivats de decisions estratègiques, el consum d’aigua i energia
mostra senyals de contenció fins i tot en un context expansiu
tant de la conjuntura econòmica com de la base demogràfica.
Una evolució en la direcció d’augmentar l’eficiència del con-
sum d’energia i aigua que s’haurà de confirmar els propers tri-
mestres.     

Consum de gas natural
milers de Mwh variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Matriculació de vehicles

Vehicles matriculats (província)

���� ���� ���� ���� ���� ����

milers variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Província de Barcelona

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

gn.-ab.2007/ gn.-ab.2006 –5,8
2n.sem.2006/2n.sem.2005 –5,5 –27,9 22,7

2006/2005 –1,9 –27,2 27,6
2005/2004 7,7 –6,8 31,5

Nota: Exclosos ciclomotors. Dades provisionals pels darrers dotze mesos.
Font: DGT, Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona i Idescat. Elaboració pròpia.

La matriculació de vehicles tanca el primer terç d’enguany
consolidant la trajectòria descendent de la segona meitat
de 2006.

En termes anuals, després del màxim històric assolit fa tot just
un any, la matriculació de vehicles tant a la província de Bar-
celona com a Catalunya ha seguit una trajectòria de retrocés
moderat però sostingut. Dels gairebé 295.000 vehicles nous
matriculats els dotze mesos anteriors a l’abril de 2006 s’ha pas-
sat a poc menys de 280.000 un any després. Un descens de l’or-
dre del 5% que previsiblement anirà a més els propers mesos. 

Els factors que poden explicar aquesta evolució són diversos
però potser alguns dels més decisius en l’actual conjuntura
siguin la impossibilitat de mantenir el fort creixement del trien-
ni 2003-2005 en un àmbit territorial en el que ja hi ha una ele-
vada dotació de vehicles/càpita i el progressiu encariment del
recurs al crèdit per part d’una població notablement endeutada.

Per tipologia de vehicles, la matriculació de motos –que amb
poc més de 50.000 unitats/any ha superat per primera vegada la
matriculació de vehicles comercials i industrials– ha començat
el 2007 sent el segment més dinàmic del mercat. Alhora, co-
mença a mostrar els primers símptomes d’esgotament. L’aug-
ment de la inversió empresarial pot explicar que, a diferència
de la davallada que ha registrat el segment de turismes, el de
vehicles industrials i comercials hagi tancat el primer quadri-
mestre en positiu.   

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

gn-ab.200720062005

Motos

Indtals./Cials.

Turismes

Total vehicles

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Evolució del parc automobilístic  
Província de Barcelona Catalunya

Període Matriculacions Baixes Saldo Matriculacions

1995 146.294 72.041 74.253 192.892
1996 158.475 64.536 93.939 208.518
1997 183.053 76.683 106.370 251.549
1998 230.146 77.727 152.419 299.134
1999 264.252 88.177 176.075 343.708

2000 257.437 106.555 150.882 328.456
2001 253.097 139.349 113.748 318.543
2002 228.905 170.722 58.183 290.080
2003 250.453 183.562 66.891 326.012
2004 269.387 167.690 101.697 356.261

2005 290.049 156.312 133.737 386.400
1r.tr. 65.779 36.896 28.883 87.214
2n.tr. 81.552 39.946 41.606 107.564
3r.tr. 72.106 31.906 40.200 97.103
4t.tr. 70.612 47.564 23.048 94.519

2006 284.546 113.870 170.676 382.404
1r.tr. 70.531 26.790 43.741 93.884
2n.tr. 79.077 29.775 49.302 105.727
3r.tr. 66.678 24.213 42.465 90.616
4t.tr 68.260 33.092 35.168 92.177

2007
1r.tr. 67.992 91.248

gn.-ab. 87.823 118.245





IV. Transports i comunicacions
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Port: mercaderies i passatgers

L’evolució dels primers mesos de 2007 confirma el
manteniment de la trajectòria fortament expansiva que
l’activitat portuària ha tingut els darrers anys.  

El creixement que ha registrat l’activitat mercantil del port de
Barcelona durant el primer terç de 2007 apunta a un tancament
d’any en el que es poden assolir els 50 milions de tones, un nou
màxim històric. La mitjana mensual del primer quadrimestre ha
superat els quatre milions de tones, equivalent a un creixement
interanual del 8,2%. A diferència d’anys anteriors, el tràfic de
mercaderies no mostra ritmes de creixement massa diferents en
funció de si es tracta de tràfic de cabotatge o exterior. On sí es
registra una diferència de comportament substancial és en el
tipus d’operació. Mentre que la mercaderia desembarcada, que
representa més del 60% del total, pràcticament no ha augmen-
tat en comparació amb les xifres d’un any abans, l’embarcada
ha crescut un 11,3%, superant el milió de tones de mitjana men-
sual. El creixement més important però, ha estat el registrat per
la mercaderia en trànsit, que s’equipara, en volum, al de l’em-
barcada.

Nota: Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.
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

1995 7.949 14.782 5.428 3.973 284 7.931 2.237 2.878 5.832 13.080
1996 8.803 14.769 5.949 4.146 235 8.112 2.619 2.512 6.573 12.725
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
1r.tr. 3.529 6.897 3.240 3.325 134 2.913 155 660 2.582 6.230
2n.tr. 4.062 7.295 3.805 3.066 148 3.280 109 949 2.925 6.524
3r.tr. 4.033 7.096 3.741 3.137 167 2.981 125 978 2.888 6.189
4t.tr. 3.887 7.038 3.694 3.246 84 2.824 109 967 2.903 6.274

2006 17.478 28.928 16.767 14.995 272 10.265 439 3.668 12.846 25.466
1r.tr. 4.011 7.135 3.839 3.421 72 2.854 100 859 2.990 6.332
2n.tr. 4.496 7.237 4.316 3.896 65 2.336 115 1.006 3.273 6.290
3r.tr. 4.553 7.055 4.372 3.794 93 2.357 89 903 3.223 6.173
4t.tr. 4.418 7.501 4.240 3.884 42 2.718 136 900 3.361 6.671

2007
1r.tr. 4.616 7.512 4.438 4.097 49 2.574 129 841 3.513 6.620

gn.-ab. 6.194 9.933 5.946 5.485 81 3.400 167 1.048 4.708 8.700

Total mercaderies

Variació (%) Cabotatge Exterior Total

gn-ab.2007

Total 7,9 8,3 8,2
Càrrega general 10,9 18,3 16,9
Líquids a doll –6,2 –8,8 –8,5
Sòlids a granel 10,9 –10,5 –7,9

2006/2005

Total 10,5 4,9 5,9
Càrrega general 13,9 17,2 16,5
Líquids a doll –4,4 –17,1 –15,9
Sòlids a granel 8,1 0,5 1,4

2005/2004

Total –0,3 14,2 11,5
Càrrega general 8,3 10,4 10,0
Líquids a doll –21,3 18,6 13,2
Sòlids a granel –22,2 25,2 16,8
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Port: mercaderies i passatgers

Classificant la mercaderia per tipus d’envàs, l’evolució del pri-
mer quadrimestre d’enguany respon a les mateixes pautes ob-
servades durant el 2006 amb l’excepció del descens dels sòlids
a granel. Amb l’excepció del tràfic de potasses i carbó, que en-
caren l’any amb increments de volum notables, el ciment i clín-
quer s’estabilitza i la resta de productes d’aquest apartat re-
trocedeixen. És el cas d’alguns minerals i ferralla a més de
productes agraris per a l’alimentació animal.

La càrrega general continua guanyant pes en el tràfic portuari.

Com ja és habitual els darrers anys, el tràfic de productes aca-
bats o semielaborats agregats sota l’epígraf de càrrega general
és el més expansiu. Tot i que durant el trienni 2004-2006 el trà-
fic d’aquest tipus de mercaderia ha crescut a un taxa anual
mitjana de l’ordre del 15%, superant en gairebé cinc punts per-
centuals el creixement del tràfic total, l’evolució aquest co-
mençament d’any és fins i tot expansiva com a conseqüència,
bàsicament, del dinamisme de la càrrega contenitzada, que ha
crescut prop d’un 18%.

Entre la mercaderia de càrrega general que més ha crescut en
l’activitat del port hi ha la maquinària i recanvis, el paper i pas-
ta i també els automòbils i peces. La trajectòria és igualment
expansiva pel que fa a la majoria de productes alimentaris, amb
l’excepció de les fruites i verdures, les begudes i els seus deri-
vats i el tabac, cafè i cacau.

L’agregat que reflecteix la imatge més negativa del tràfic de
mercaderies pel port és novament el dels líquids a doll, bàsica-
ment pel descens de la importació de gas natural. Una evolució
que s’explica pels preus en els mercats internacionals i espe-
cialment per la menor demanda com a font primària d’energia
en el mercat català. Una reducció parcialment compensada per
l’augment del tràfic de combustibles derivats del petroli, bàsi-
cament gasolis i productes químics.  

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)

Tràfic total de mercaderies
milions de tones variació (%)
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Distribució del tràfic per productes (gn.-ab.2007)   

Variació (%) 

Productes Tones gn-ab.07/gn-ab.06 2006/2005

Gas natural 1.517.775 –23,2 –19,5
Gasoil, gasolina i fuel 1.468.613 10,9 –15,7
Altres productes energètics 183.770 12,7 25,0
Productes siderúrgics 601.869 5,2 2,0
Productes metal.lúrgics 440.794 –1,7 25,0

Potasses i altres adobs 156.400 19,4 18,4
Productes químics 1.593.311 10,6 6,9
Ciment i clínker 313.559 –2,6 36,5
Altres materials de construcció 424.444 5,3 10,6
Cereals i farines 260.341 –11,4 –4,0

Faves i farina de soja 422.342 –4,3 –6,1
Pinso i farratges 278.302 91,5 4,9
Fruites i verdures 253.215 34,5 –8,1
Begudes i derivats 286.590 9,9 –1,3
Conserves 97.693 –13,9 0,2

Tabac, cafè i cacau 263.582 47,0 26,2
Olis i greixos 250.053 5,1 –5,6
Pesca congelada 32.995 97,7 31,4
Resta de productes alimentaris 668.526 25,6 28,3
Paper i pasta 607.324 18,5 48,7

Fusta 125.287 74,2 49,0
Maquinària i recanvis 637.340 27,9 0,2
Automòbils i peces 568.042 10,8 11,0
Resta de mercaderies 1.828.620 10,8 21,5
Tares 2.845.577 15,3 20,0

Total 16.126.364 8,2 5,9
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Port: mercaderies i passatgers

El dinamisme dels fluxos comercials amb l’exterior recolza
l’augment del tràfic de contenidors.

La creixent especialització del port en el tràfic de contenidors
i, en conseqüència, en mercaderia que incorpora un determinat
valor afegit, fa que any rere any, aprofitant la conjuntura expan-
siva del comerç mundial, s’estableixin nous màxims. Proba-
blement durant l’estiu d’enguany s’assoliran els 2,5 milions de
teus anuals, poc més de 200.000 teus de mitjana mensual. Unes
xifres que equivalen a doblar les registrades ara fa quatre anys.
A destacar les dues trajectòries divergents que segueix aquest
tipus de tràfic al port de la ciutat. Mentre el tràfic exterior creix
a una taxa semblant a la de la càrrega general, el de cabotatge
es manté força per sota dels màxims registrats al bienni 2003-
2004.

Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

gn-ab.2007/gn-ab.2006 17,5 –3,3 14,5 17,8
2n.sem.06/2n.sem.05 20,3 –7,1 16,0 9,5

2006/2005 14,1 –0,8 11,9 13,3
2005/2004 10,8 –5,1 8,1 8,6

Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Mercaderia  

Període Exterior Cabotatge Total milers tones

1995 539.547 149.777 689.324 6.981
1996 608.203 159.033 767.236 7.628
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
1r.tr. 420.367 69.216 489.583 4.819
2n.tr. 473.262 76.436 549.698 5.222
3r.tr. 434.898 82.776 517.674 5.721
4t.tr. 435.590 78.936 514.525 4.167

2006 2.013.319 304.920 2.318.239 22.573
1r.tr. 462.193 77.151 539.344 5.286
2n.tr. 503.989 77.476 581.465 5.706
3r.tr. 524.972 81.018 605.990 5.721
4t.tr. 522.165 69.275 591.440 5.860

2007
1r.tr. 545.057 74.646 619.703 6.285

gn.-ab. 727.713 99.168 826.880 8.364

Orígen/destinació del tràfic portuari exterior (gn.-ab.2007)

Variació (%) 

Àrees geogràfiques Tones gn-ab.07/gn-ab.06 2006/2005

França / Itàlia 2.596.598 40,8 –4,4
Europa (Atlàntic) 493.342 –30,9 1,5
Med. Or., Negre i Pr. Orient 1.315.498 –7,7 14,1
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.033.836 –8,3 10,3
Sud i sud-est asiàtic 962.632 12,4 16,7

Extrem Orient i Japó 1.591.785 18,9 6,7
Nord d'Àfrica 1.523.933 –16,7 –11,2
Resta d'Àfrica 681.612 13,8 20,4
Amèrica del Nord (Atlàntic) 579.946 9,7 –4,5
Golf de Mèxic 492.016 25,1 11,2

Amèrica Central i Carib 344.401 30,5 8,3
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.185.102 33,7 21,5
Amèrica del Nord (Pacífic) 80.677 1,0 1,9
Amèrica del Sud (Pacífic) 111.521 5,0 –8,0
Oceania i Illes del Pacífic 75.384 –8,6 –2,4

Tràfic comercial per àrees geogràfiques
(percentatge sobre el total)

 gn-ab.20072006
%

França / Itàlia
Europa (Atlàntic)

Med. Or., Negre i Pròxim Orient
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic

Sud i sud-est asiàtic
Extrem Orient i Japó

Nord d'Àfrica
Resta d'Àfrica

Amèrica del Nord
Amèrica Central, Golf Mèxic i Carib
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0 4 8 12 16 20



Barcelona economia 64

35

Port: mercaderies i passatgers

gn-ab.2007/ 2n.sem.06/ 2006/ 2005/
Variació (%) gn-ab.2006 2n.sem.05 2005 2004

Ferris regulars 5,9 10,5 15,5 3,9
Creuers 25,3 34,2 33,9 5,7
Creuers en trànsit 62,2 2,4 –3,5 37,1
Total 19,5 14,9 15,0 12,2

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)

Tràfic portuari d'exportació
milions de tones variació (%)
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Augment sostingut del tràfic de mercaderies amb la majoria de
ports amb l’excepció dels africans.

La creixent vocació exterior del port de Barcelona es concreta
durant el primer terç d’enguany amb ritmes de creixement molt
elevats –de l’ordre del 20 al 40% interanual– en el tràfic amb
els ports europeus del Mediterrani, els d’Extrem Orient i Japó i
els del Golf de Mèxic, Amèrica Central i del Sud, especialment
de la costa atlàntica. Contràriament, el tràfic amb els ports
europeus del nord ha anat a menys, igual que el més important
en termes quantitatius establert amb el nord d’Àfrica, Mediter-
rani Oriental i Golf Pèrsic. Una evolució molt lligada a les
importacions de gas natural i de derivats del petroli. 

Aquesta creixent vocació internacional del port barceloní va
molt associada al paper de porta d’entrada que històricament ha
desenvolupat. Una situació que darrerament està canviant lleu-
ment. Enguany, i en part gràcies a la davallada de les entrades
de gas natural, les importacions ja no doblen les exportacions
com era habitual fins fa ben poc. 

L’augment del trànsit de passatgers s’accelera a partir de
l’abril gràcies als creuers.

Durant el primer terç d’enguany el port de Barcelona ha comp-
tabilitzat gairebé 320.000 operacions d’embarcament o desem-
barcament de passatgers a més de 113.000 en trànsit. En con-
junt equival a un augment de gairebé el 20% en relació amb els
volums d’un any abans. En termes anuals, el port ha començat
la temporada d’estiu d’enguany donant servei a més de 2,6
milions de viatgers.

A banda del segment dels creuers, que ja representa prop del
60% del total de viatgers que arriben o marxen de la ciutat per
via marítima, els ferris de línia regular també presenten una
evolució notablement alcista del seu negoci. Especialment grà-
cies a l’impuls de les línies regulars d’àmbit comunitari.

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en

Període regulars Creuers trànsit Total

1995 448.170 69.563 156.374 674.107
1996 453.126 98.912 179.123 731.161
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
1r.tr. 122.360 25.268 45.489 193.117
2n.tr. 208.208 165.282 192.582 566.072
3r.tr. 526.890 266.908 258.612 1.052.410
4t.tr. 126.297 133.599 136.835 396.731

2006 1.136.108 791.385 611.258 2.538.751
1r.tr. 112.426 17.881 26.812 157.119
2n.tr. 301.744 235.982 179.410 717.136
3r.tr. 576.196 377.420 245.633 1.199.249
4t.tr. 145.742 160.102 159.403 465.247

2007
1r.tr. 138.678 17.067 44.432 200.177

gn.-ab. 254.940 64.425 113.362 432.727

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)

Nombre de passatgers
milions variació (%)
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Aeroport: passatgers i mercaderies

Dins del període de bonança que caracteritza l’activitat econò-
mica del país els darrers anys, l’anàlisi del moviment aeropor-
tuari de passatgers presenta una interessant doble cara: d’una
banda, unes xifres incontestables d’expansió sostinguda i dila-
tada; de l’altra, un llarg debat en l’àmbit polític, econòmic i
acadèmic, amb forta presència als mitjans de comunicació, so-
bre els models de gestió dels sistema aeroportuari i les impli-
cacions econòmiques i sobre el territori. Com és norma, en
aquestes pàgines només ens ocupem dels indicadors d’activitat,
però estem atents al debat, tota vegada que la vertiginosa trans-
formació del sector –creixent liberalització, creixent presència
de companyies de baix cost, potenciació d’aliances, competèn-
cia pels nous slots derivats de les ampliacions de les infraes-
tructures existents, fort impuls d’alguns aeroports regionals...–,
aviva molt l’anàlisi de les xifres d’activitat.  

Variació (%) Passatgers

gn-ab.2007/ 2n.sem.2006/ 2006/ 2005/
gn-ab.2006 2n.sem.2005 2005 2004

Total 8,7 9,6 10,5 10,6
BCN-MDD 0,8 1,0 3,2 7,0
Resta interior 9,4 8,7 9,5 16,0
Unió Europea 11,8 11,5 12,6 6,7
Resta internacional 11,9 18,8 19,8 19,9

Variació (%) Avions

gn-ab.2007/ 2n.sem.2006/ 2006/ 2005/
gn-ab.2006 2n.sem.2005 2005 2004

Total 9,0 6,2 6,4 5,6
Interior 9,8 6,0 6,6 11,5
Internacional 8,3 6,4 6,2 0,8

Variació (%) Mercaderies

gn-ab.2007/ 2n.sem.2006/ 2006/ 2005/
gn-ab.2006 2n.sem.2005 2005 2004

Total 9,4 7,1 3,3 6,4
Interior –12,2 –11,9 –10,4 –5,5
Internacional 15,8 13,5 7,8 11,1

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)

Nombre de passatgers
milions variació (%)
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1 El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades trimestrals 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

1995 11.728 2.545 4.206 3.593 970 68.285 31.047 37.238 155.803 80.249 72.593
1996 13.434 2.858 4.704 4.239 1.117 80.077 32.452 47.625 180.462 91.868 85.810
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
1r.tr. 5.592 1.078 1.803 2.283 382 21.230 5.199 16.031 70.407 33.739 35.970
2n tr. 7.107 1.252 2.316 2.967 528 23.823 5.961 17.862 79.266 38.844 39.505
3r.tr. 8.028 1.000 2.674 3.482 817 22.407 5.654 16.753 81.823 39.002 42.112
4t.tr. 6.425 1.195 2.056 2.634 495 22.985 5.741 17.244 76.315 37.183 38.224

2006 30.008 4.671 9.693 12.803 2.662 93.397 20.203 73.195 327.636 158.578 165.516
1r.tr. 6.115 1.217 1.974 2.456 427 21.488 4.911 16.577 75.736 37.613 37.340
2n tr. 8.058 1.237 2.575 3.527 676 23.272 5.257 18.015 83.902 40.195 42.703
3r.tr. 8.668 975 2.815 3.876 955 21.897 5.011 16.886 85.501 39.969 44.628
4t.tr. 7.167 1.243 2.329 2.945 603 26.740 5.023 21.716 82.497 40.801 40.845

2007
1r.tr. 6.730 1.221 2.199 2.784 499 23.022 4.285 18.737 82.168 41.165 40.137
abril 2.737 381 859 1.283 210 8.544 1.480 7.062 29.219 13.900 15.060



Barcelona economia 64

37

Aeroport: passatgers i mercaderies
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El transport de passatgers per l’aeroport continua exhibint 
un ritme de creixement molt elevat.

Els 9,46 milions de passatgers que han utilitzat les instal·la-
cions aeroportuàries durant els quatre primers mesos de 2007
confirmen la fermesa del creixement, si bé també es constata
una certa moderació en relació amb el bienni precedent. En
canvi, el nombre d’operacions d’aterratge i enlairament regis-
trades –més de 111.000– ha continuat intensificant el ritme d’a-
vanç i, per al període considerat, se situa en un 9%. Pel que fa
al transport de mercaderies, ha fet un notable salt endavant des-
prés del moderat increment de l’any anterior; aquest salt es cir-
cumscriu exclusivament al segment del tràfic internacional, ja
que a l’interior es manté la tendència contractiva dels darrers
anys per la competència amb la xarxa ferroviària. 

Dins del trànsit de passatgers, les dades disponibles de 2007 no
presenten novetats significatives en relació amb anys anteriors:
a destacar la singular potència del segment internacional i la
molt més moderada evolució del trànsit interior, especialment
pel quasi estancament de la línia Barcelona-Madrid a causa de
la gradual entrada en funcionament de nous trams del tren d’al-
ta velocitat. El volum de trànsit més important en termes quan-
titatius és l’establert amb la resta de països de la Unió Europea,
en especial amb les quatre grans potències demogràfiques i
econòmiques, que concentren un 30% del total. 

Les dades de trànsit per companyies reflecteixen el turbulent
escenari comercial que impera, amb aliances fluctuants i frag-
mentació de companyies de bandera amb filials de baix cost,
com és el cas de la recent aparició de Clikair de la mà d’Iberia,
la companyia històricament hegemònica que cada cop té un
menor pes relatiu. 

Trànsit de passatgers per l'aeroport de BCN per companyies
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Air France
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1 Variació gn-ab. 2007/gn-ab. 2006.

Passatgers de l'aeroport de Barcelona segons país
d'origen o destinació dels vols (gn-ab 2007)

Nombre de % sobre el
passatgers Variació (%)1 total

Espanya 4.676.129 6,0 49,4
Regne Unit 806.004 1,8 8,5
Itàlia 716.273 8,6 7,6
Alemanya 678.799 13,8 7,2
França 546.984 8,0 5,8
Holanda 352.297 4,5 3,7
Suïsa 296.467 18,4 3,1
Portugal 247.891 56,7 2,6
Bèlgica 167.887 –12,2 1,8
Dinamarca 74.821 3,6 0,8
Estats Units 71.668 82,0 0,8
Irlanda 71.238 –6,3 0,8
Àustria 69.888 26,3 0,7
República Txeca 59.967 120,3 0,6
Federació Russa 57.910 12,2 0,6
Marroc 54.551 8,2 0,6
Romania 48.919 271,8 0,5
Finlàndia 47.951 41,6 0,5
Suècia 46.736 24,2 0,5
Egipte 46.717 26,7 0,5
Israel 46.311 –9,2 0,5
Turquia 41.035 3,3 0,4
Resta de països 240.752 8,5 2,5

Total 9.467.195 8,7 100,0

Passatgers de l'aeroport de Barcelona segons
aeroport d'origen o destinació dels vols (gn-ab 2007)

Aeroports espanyols Aeroports internacionals

Nom Passatgers Nom Passatgers

Madrid/Barajas 1.614.173 Amsterdam/Schipol 352.248
Palma de Mallorca 548.259 París/Charles de Gaulle 322.434
Sevilla 388.932 Roma/ Fiumicino 232.588
Màlaga 263.082 Londres/Heathrow 230.259
Bilbao 226.607 Milà/Malpensa 206.652
Eivissa 188.049 Lisboa 200.664
Menorca 151.401 Frankfurt 199.544
Alacant 148.699 París/Orly 173.040
FGL Granada/Jaén 120.194 Brussel.les 167.810
Santiago de C. 110.307 Munich 158.042
Astúries 102.814 Londres/Gatwick 157.937
Gran Canaria 101.324 Ginebra 130.088
Tenerife N./Los Rodeos 98.957 Zurich 126.734
Resta aeroports 613.331 Resta aeroports 2.133.026

Total 4.676.129 Total 4.791.066
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Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (gn-ab 2007)

Passatgers Mercaderies (tones) Avions

Total Internacional/ Regular/
Aeroports (milers) Variació (%)1 Total (%) Total (%) Total Variació (%)1 Total Variació (%)1

1. Madrid-Barajas 15.655 13,9 54,9 97,2 101.521 –2,4 154.411 12,2
2. Barcelona 9.467 8,7 50,6 97,6 31.565 9,4 111.387 9,0
3. Palma de Mallorca 4.612 1,9 56,5 93,1 6.807 13,4 46.655 4,2
4. Gran Canaria 3.652 0,3 59,5 63,7 13.021 –0,3 38.787 –2,4
5. Màlaga 3.594 1,9 70,6 91,6 1.908 34,1 37.531 1,1

6. Tenerife Sud 3.114 –1,1 85,4 49,2 3.066 –6,4 23.168 0,6
7. Alacant 2.361 –0,8 74,2 85,7 1.512 –8,1 21.951 1,7
8. Lanzarote 1.794 0,5 65,9 55,4 1.812 1,9 16.743 10,1
9. València 1.720 21,6 49,6 96,4 4.466 –0,4 30.535 15,4

10. Fuerteventura 1.448 5,7 69,0 66,8 1.030 –9,3 14.091 3,4

11. Sevilla 1.343 13,7 25,3 95,1 2.705 –14,4 20.295 7,2
12. Tenerife Nord 1.323 4,4 7,0 98,8 8.423 15,8 21.463 2,3
13. Girona 1.222 21,8 96,3 95,4 119 58,7 11.950 20,1
14. Bilbao 1.212 7,3 23,0 95,8 1.114 0,2 19.346 4,8
15. Santiago 603 4,6 16,2 91,4 883 6,5 7.722 –1,7

Total Espanya 58.650 8,1 54,1 89,1 199.643 3,7 749.648 8,3

Dins del sistema aeroportuari espanyol, els dos grans
aeroports en termes de tràfic continuen creixent més que la
mitjana mentre que els aeroports turístics més importants
romanen estancats amb xifres de passatgers similars a les del
mateix quadrienni de l’any passat.

El fort impuls que caracteritza el creixement del trànsit de pas-
satgers per l’aeroport de Barcelona s’emmarca en un context
igualment expansiu del trànsit aeri espanyol i internacional. Al
llarg dels primers quatre mesos de l’any, els 58,5 milions de
passatgers transportats per via aèria pel conjunt d’aeroports
espanyols ha augmentat un 8,1% en relació amb el mateix qua-
drienni de l’any anterior. S’ha accentuat, per tant, la tendència
alcista, ja que aquesta taxa de creixement supera en 1,5 punts
la del conjunt de 2006. Encara més intens és l’augment d’ope-
racions d’enlairament i aterratge, que, amb un augment intera-
nual del 8,3%, gairebé duplica l’increment registrat en 2006.
També s’ha de valorar positivament l’augment de la càrrega
transportada –un modest 3,7%–, si més no perquè inverteix el
signe contractiu de l’exercici precedent, quan es va registrar
una davallada del 2,3%. 

La taula adjunta presenta una síntesi dels principals indicadors
dels grans aeroports espanyols. La variable de referència a par-
tir de la qual s’han ordenat els altres indicadors són els passat-
gers transportats, i immediatament crida l’atenció l’enorme dis-
tància que es dóna entre els dos grans aeroports –Barajas i El
Prat, que concentren un 42,8% del total del tràfic al sistema
aeroportuari espanyol–, i la resta. A ambdós aeroports preval de
forma aclaparadora el tràfic regular, i es caracteritzen per tenir
una composició similar de tràfic nacional i internacional; tots
dos registren en aquests primers mesos de 2007 un ritme de
creixement superior a la mitjana. 

La següent categoria d’aeroports –en l’ordenació descendent
del tràfic de passatgers–, està totalment dominada per les grans
destinacions turístiques, que tenen  una proporció molt elevada
de tràfic internacional i una major presència relativa del vols no
regulars. En conjunt, aquests aeroports presenten un cert estan-
cament o un baix creixement en el primer quadrimestre de 2007,
un fet que contrasta amb el potent impuls dels aeroports de Va-
lència, Sevilla o Girona, que, juntament amb Tenerife Nord, Bil-
bao o Santiago són els aeroports nacionals o regionals no turís-
tics més importants. 
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Augment generalitzat del nombre d’usuaris del transport
públic metropolità en línia amb l’evolució del nombre de
visitants, dels llocs de treball i dels residents.

Segons les dades disponibles en el moment de tancar aquesta
edició, es pot avançar que durant el primer terç d’enguany el
nombre de viatges efectuats en el conjunt del transport públic
metropolità ha mantingut la trajectòria ascendent d’un any
abans, propera al tres per cent. A l’espera de conèixer la totali-
tat de les dades, sembla que la tendència expansiva s’ha donat
tant al transport públic urbà com al servei de rodalia.

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 Nota (per a tot el capítol): El 2001, amb la implantació de la intergració tarifària, es
trenquen totes les sèries. Les dades del darrer any són provisionals. 
Font: Dades de l'Autoritat del Transport Metropolità. Elaboració pròpia.

gn-ab..2007/ 2n.sem.2006/ 2006/ 2005/ 
Variació (%) gn-ab..2006 2n.sem.2005 2005 2004

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

Total Urbà 3,2 2,8 2,4 1,2

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

1995 261.910 201.961 17.251 481.122
1996 268.061 206.902 17.992 492.955
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
1r.tr. 87.450 49.301 7.522 147.164
2n.tr. 93.172 55.003 7.956 159.590
3r.tr. 74.686 43.808 5.795 127.140
4t.tr. 89.965 51.629 7.710 153.143

2006 353.388 201.809 29.210 601.308
1r.tr. 92.390 52.270 8.005 156.465
2n.tr. 91.969 52.431 7.682 156.652
3r.tr. 76.485 44.112 5.762 129.769
4t.tr. 92.544 52.997 7.761 158.422

2007
1r.tr. 94.948 53.851 8.062 161.341

gn.-ab. 125.085 69.889 10.458 211.403

1r.tr.2007/ 2n.sem.2006/ 2006/ 2005/
Variació (%) 1r.tr.2006 2n.sem.2005 2005 2004

Ferroviari 0,8 2,0 1,8
Autobús 4,4 2,7 1,0
Tramvia 27,5 29,6 69,6

Total 2,5 2,6 2,1

Transport públic metropolità               (milers de viatges)

Període Ferroviari Autobús Tramvia Total

1996 395.900 297.600 — 693.500
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 553.600 339.700 16.900 910.200
1r.sem. 287.630 174.400 8.370 470.400
2n.sem 265.970 165.300 8.530 439.800
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gn-ab.2007/ 2n.sem2006/
Variació (%) gn-ab.2006 2n.sem.2005 2006/2005 2005/2004

RENFE n.d. –2,3 –0,8 5,8
C1 n.d. –11,8 –9,5 3,8
C2 n.d. –1,2 –1,1 1,3
C3 n.d. –2,3 –4,0 15,9
C4 n.d. 1,6 3,0 1,0

FGC 3,1 5,1 5,9 –1,9
Llobregat-Anoia 2,2 14,4 10,2 –7,2
Metro Vallès 3,7 –0,7 3,2 1,9

Total Rodalia n.d. –0,4 1,1 3,6

El metro, amb l’ampliació del servei a les nits dels caps de set-
mana, la xarxa d’autobusos urbans i les línies de rodalies dels
Ferrocarrils de la Generalitat, són els serveis que protagonitzen
la major part de l’augment del nombre de viatges registrats
durant el primer terç d’enguany. De la resta d’operadors de
rodalia, dels que només es disposa d’informació parcial, s’ha
d’esperar una evolució igualment a l’alça.     

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 incorpora, d'ençà el 2n.tr.2005, els viatgers de l'anomenada línia C7: l'Hospitalet-Barcelona-Universitat Autònoma-Martorell, i des de gener de 2007, la C10.
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

1994 21.994 25.848 3.964 23.208 75.014 8.236 16.947 25.183 100.197
1995 24.110 26.725 4.161 24.869 79.865 8.418 16.933 25.351 105.216
1996 24.739 26.220 4.247 26.877 82.083 8.661 18.287 26.948 109.031
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
1r.tr. 7.852 8.964 2.278 8.910 28.004 4.781 6.858 11.639 39.643
2n.tr. 8.998 10.230 2.587 9.666 32.304 4.871 7.402 12.272 44.576
3r.tr. 8.275 9.399 2.300 8.762 30.126 3.457 5.702 9.158 39.284
4t.tr. 8.610 9.676 2.354 9.680 31.401 5.009 7.872 12.881 44.282

2006 30.514 37.857 9.137 38.136 120.887 19.961 28.713 48.674 169.561
1r.tr. 7.699 9.260 2.201 9.356 29.535 5.110 7.741 12.851 42.386
2n.tr. 7.926 9.755 2.390 10.049 31.255 5.167 7.497 12.664 43.919
3r.tr. 7.255 9.291 2.210 9.443 29.280 4.470 5.580 10.050 39.330
4t.tr. 7.634 9.551 2.336 9.288 30.817 5.214 7.895 13.109 43.926

2007
1r.tr. 7.890 9.230 2.139 8.962 30.130 5.242 8.049 13.291 43.421

gn.-ab. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.848 10.361 17.209 n.d.

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana
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L'activitat turística continua el procés expansiu, però es
modera lleugerament el ritme d'avanç.

La primera aproximació a les dades, encara provisionals, de l'ac-
tivitat turística de Barcelona durant el primer quadrimestre de
l'any confirmen que els grans vectors que han determinat l'ex-
pansió dels darrers anys continuen vigents. El procés d'atracció
que exerceix la ciutat sembla renovar-se any rera any, i impul-
sat per una conjuntura econòmica favorable troba, amb una
oferta hotelera i de serveis àmplia i diversa, capacitat per a con-
tinuar expandint-se. En aquest procés també hi té molt a veure
l'augment de connexions i l'abaratiment de tarifes que ha com-
portat la irrupció de les línies aèries de baix cost. 

Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Visitants1 Estada mitjana2

1994 4.704.681 2.663.887 1,8
1995 5.674.580 3.089.974 1,8
1996 6.341.380 3.061.994 2,1
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
gn-fb 1.386.142 720.560 1,9
mç-ab 1.891.707 924.744 2,0
mg-jn 1.909.932 1.054.183 1,8
jl-ag 1.992.683 949.658 2,1
st-oc 2.101.076 1.104.189 1,9
nv-ds 1.650.098 903.514 1,8

20063 13.198.982 6.709.175 2,0
gn-fb 1.644.558 835.620 2,0
mç-ab 2.175.753 1.147.026 1,9
mg-jn 2.299.879 1.215.470 1,9
jl-ag 2.549.156 1.180.630 2,2
st-oc 2.570.611 1.267.929 2,0
nv-ds 1.959.025 1.062.500 1,8

2007
gn-fb 1.865.818 966.835 1,9
mç-ab 2.287.449 1.269.871 1,8

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 visi-
tants i l'estada mitjana, de tal forma que es trenquen les sèries. Les dades de 2005 s'han
reconstruït amb la nova metodologia. Les dades de 2006 són provisionals.
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

gn-mg 2007/gn-mg 2006 8,7 12,8
2n. sem 2006/2n. sem 2005 23,2 18,7
2006/2005 20,7 18,6

Durant el primer quadrimestre de 2007 s'han allotjat als hotels
de Barcelona 2,2 milions de persones que han generat més de
4,1 milions de pernoctacions hoteleres. En tots dos casos, les
taxes d'augment en relació amb el mateix període de l'any ante-
rior són notables –del 12,8 i el 8,7%, respectivament–, però
palesen un cert temperament en relació amb l'impuls de l'any
anterior. Per la seva banda, les taxes d'ocupació es mantenen en
nivells elevats, semblants als de l'any passat, el que reflecteix
que les noves places hoteleres s'han absorbit sense dificultats.
Com és habitual, els hotels de tres i quatre estrelles –els més
abundants i els que més places ofereixen– són els que concen-
tren la major part dels visitants, entre un 75 i un 80%.

A l'espera de poder disposar de les dades relatives al perfil d'e-
dat i professional del visitant –en fase de revisió pels canvis
metodològics explicats en l'edició precedent d'aquest publica-
ció–, les dades definitives del conjunt de 2006 reflecteixen que
els visitants per motius professionals superen lleugerament els
atrets per motius de lleure: 50,4% enfront del 45,3%, a més
d'un 4,3% que refereix altres motius. En aquest renovat impuls
dels visitants per negocis i professionals, hi té molt a veure la
creixent internacionalització dels salons firals i d'alguns con-
gressos, amb certàmens d'abast mundial en el que fins a un 80%
dels participants són estrangers. En general, les taxes d'ocupa-
ció hotelera més elevades es registren amb aquest tipus d'esde-
veniments. 

Activitat hotelera segons categoria

Nivell d'ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

gn-fb 2007

H 5* 41,7 54,6 192.026 124.071
H 4* 61,0 68,8 927.147 502.191
H 3* 66,3 71,5 515.631 232.374
H 2* 74,9 79,5 161.562 73.299
H 1* 63,0 57,9 69.452 34.901
Total 61,7 67,7 1.865.818 966.836

mç-ab 2007

H 5* 49,1 67,9 234.304 164.295
H 4* 71,5 83,5 1.154.089 720.102
H 3* 77,5 84,3 625.235 268.498
H 2* 85,7 90,2 191.652 81.934
H 1* 71,5 76,5 82.169 35.042
Total 71,4 81,8 2.287.449 1.269.871
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Activitat turística

La inauguració a l'abril de 2007 de la nova terminal D al final
del Moll Adossat, amb un edifici de 10.000 m2, la captació d'un
creuer orientat exclusivament al mercat nipó –l'Asuka II– o de
l'únic servei del creuer Disney Magic que s'ubica fora del Carib
són alguns elements recents que expliquen l'ascens de les xifres
d'activitat d'aquest segment del mercat turístic. A banda dels as-
pectes quantitatius, cal destacar la importància qualitativa de
ser la base europea de creuers temàtics exclusius que atreuen
clients d'elevat poder adquisitiu d'arreu del món.

A l'igual que en el cas dels hotels, l'aeroport és la principal font
d'alimentació de les terminals de creuers, tant en el cas de pas-
satgers transcontinentals com europeus. En conjunt, aproxima-
dament un 85% des visitants que pernocten a Barcelona ha arri-
bat per via aèria, un percentatge lleugerament superior al d'anys
anterior i que s'explica per la proliferació de vols de baix cost.
Aquest mateix fenomen explica la creixent presència de visi-
tants de la Unió Europea, que per primer cop superen el 50%
del total de visitants. En la línia habitual, però reforçats per la
recuperació econòmica a l'àmbit europeu, Regne Unit, Itàlia,
França i Alemanya continuen sent els principals emissors de
visitants. 

��������	�
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Es referma el liderat de Barcelona com a plataforma base de
creuers per la Mediterrània.

El notable impuls que el sector creuerístic ha registrat en els
darrers anys es fa explícit quan es constata que entre 1996 i
2006 el nombre de passatgers de creuers que han atracat al port
de Barcelona s'ha multiplicat per cinc, fins a superar 1,4 mi-
lions en 2006. En aquest temps s'ha dut a terme un procés d'am-
pliació i millora dels molls i les terminals que a hores d'ara està
entrant en la seva fase final, i que han permès situar Barcelona
en la primera posició europea i desena mundial en nombre de
creueristes. 

La informació disponible relativa a l'activitat dels primers
mesos de 2007 palesa un nou pas endavant. D'una banda, el
nombre de passatgers de creuers turístics en els primers cinc
mesos de l'any ha fregat els 400.000, un 37,4% més que durant
el mateix període de l'any anterior. D'aquests, els passatgers en
trànsit –poc més de 215.000– són els que més han augmentat,
amb un avanç del 50,9%. El nombre de vaixells  també ha aug-
mentat, però ho ha fet a un ritme més moderat –del 16,7%–,
com correspon a la creixent presència de creuers de grans di-
mensions. Aquestes dades, a més de consolidar la tendència
ascendent dels darrers anys, reforcen un gradual trencament de
l'estacionalitat que afecta habitualment l'activitat turística, molt
concentrada en el període que va de maig a octubre, en el que
es poden arribar a aplegar fins a deu grans creuers en un sol dia. 

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

Nombre de vaixellsTotal de passatgers
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 gn-mg07
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Font: Turisme de Barcelona i Idescat a partir de dades de l'INE. 

Nota: Els tranports de l'oci inclouen el Bus Turístic, el Tramvia Blau, el Telefèric i el Funi-
cular. En aquest darrer cas, en comptes de viatges venuts es consideren les validacions.
Font: TMB. Les dades del segon trimestre de 2007 inclouen només abril i maig. 

Lloc de procedència dels visitants allotjats als hotels
de Barcelona (%)

2004 2005 2006 gn-mg2007

CCAA
Andalusia 2,5 2,5 2,4 2,3
Aragó 1,1 1,1 0,9 0,8
Illes Balears 1,4 1,4 1,2 1,1
Catalunya 7,2 7,3 8,7 6,9
Comunitat Valenciana 3,0 3,0 2,7 2,2
Comunitat de Madrid 8,3 7,6 7,1 6,4
País Basc 1,8 1,6 1,4 1,2
Resta CCAA 6,4 6,3 5,6 5,3

Total Espanya 31,7 30,8 30,0 26,2

Altres països
Alemanya 5,1 5,2 5,3 6,1
Bèlgica 1,6 1,8 1,7 1,8
França 6,6 6,4 6,7 6,1
Holanda 3,0 3,3 3,3 3,2
Itàlia 7,9 8,4 9,1 10,0
Portugal 1,3 1,4 1,5 1,9
Regne Unit 13,5 12,6 11,4 13,1
Resta UE 5,9 6,1 6,8 9,5
Total UE 44,9 45,2 45,8 51,7
Resta d'Europa 3,7 4,4 5,0 5,0

Total Europa 48,6 49,6 50,8 57,2

Estats Units 7,3 7,6 7,2 5,5
Resta d'Amèrica 4,5 4,2 4,5 4,0

Total Amèrica 11,8 11,8 11,7 9,5

Àfrica 0,6 0,8 0,7 0,9

Japó 2,7 2,0 2,0 2,3

Xina n.d. 0,4 0,4 0,4

Resta del món 4,6 4,5 4,3 3,5

Total Internacional 68,3 69,2 70,0 73,8



A mesura que van culminant les successives fases d’ampliació
del recinte firal amb la inauguració de nous pavellons, es
consolida l’expansió sostinguda del nombre d’expositors i de
visitants, impulsada especialment pels nous salons
internacionals.

El llarg període de bonança que caracteritza les economies ca-
talana i espanyola, juntament amb la recuperació de l’economia
europea constitueixen el marc en el que s’està consolidant l’ex-
pansió de Fira de Barcelona i, en particular, l’augment de su-
perfície d’exposició i la millora d’espais i serveis als visitats.
Hom preveu que aquest procés d’ampliació finalitzi en 2009, i
que llavors la superfície bruta d’exposició superi lleugerament
els 400.000 m2, dels quals aproximadament un 60% estaran si-
tuats al nou recinte de la Gran Via. 

Malgrat les dificultats de comparació entre anys consecutius
per la diferent periodicitat dels salons, les dades auditades per
l’AFE ofereixen un balanç global de més d’1,1 milió de m2 de
sostre d’exposició, més de 22 mil expositors i 2,1 milions de
visitants, que gairebé arriben als tres milions si es consideren
els passis. En tots tres casos s’han registrat augments en relació
amb els salons celebrats en l’anterior edició comparable –de
2004–, però en particular crida l’atenció l’augment del 65,5%
en termes de visitants i del 84,9% en termes de superfície, un
aspecte totalment vinculat a l’ampliació de l’oferta de m2 d’ex-
posició. 

En 2006 s’ha continuat refermant l’estratègia d’internacionalit-
zació –de fet, tres de les estrelles de l’any, el 3GSM, el Congrés
Mundial de Cardiologia i el saló Bread&Butter tenen una acla-
paradora presència de visitants estrangers–, una estratègia que
corre en paral·lel a la consolidació de les vessants professional
i industrial, amb el manteniment d’esdeveniments adreçats al
públic local o regional com el saló de la Infància, Estudia o fins
i tot el saló del Còmic.  

D’entre els esdeveniments més rellevants que han tingut lloc
als espais firals durant l’any 2006, destaca tant en nombre d’ex-
positors com en superfície ocupada el saló Alimentaria, que ha
commemorat el seu trigèsim aniversari. En relació amb l’edició
precedent celebrada en 2004, tant la superfície contractada com
el nombre de visitants d’aquest saló han augmentat un 10%,
mentre que els expositors ho han fet un 7,4%. Hostelco és un
altre dels salons amb llarga trajectòria –ha celebrat el 25è ani-
versari–, i destaca per ser un dels pocs que se situa entre les vuit
primeres posicions tant en nombre d’expositors i visitants com
en superfície d’exposició, que en termes de m2 ha augmentat un
11% en relació amb l’edició anterior. El Saló Nàutic Inter-
nacional també ha ampliat en aquesta edició tant la superfície
com el nombre d’expositors, si bé ha reculat lleugerament en
nombre de visitants. Cal insistir, però, en que les dades de visi-
tants s’han d’interpretar amb prudència –i un bon exemple són
el mig milió de visitants de Planetfútbol–, ja que no sempre es
poden desglossar conceptes com visitants autoritzats pels expo-
sitors, entrades de pagament o passis no sotmesos a auditoria. 

Fira de Barcelona
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1 No inclou els passis no sotmesos a auditoria.
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Fira de Barcelona.

Indicadors d’activitat firal (1r. semestre 2006)

Superfície Expositors Expositors
contractada directes indirectes

Saló Periodicitat (m2) Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total Visitants1

Bread&Butter Bianual 52.228 134 645 779 — — — 48.800
Cruise Ships Interiors Anual (Itiner.) n.d. n.d. n.d. 67 — — — n.d.
ID Forum Anual 435 32 — 32 — — — 347
Expohogar Primavera Anual 16.832 304 28 332 38 51 89 11.800
3GSM World Congress Anual 67.699 50 912 962 — — — 50.000
Cosmobelleza - Cosmowellness Anual 44.883 607 — 607 — — — 133.024
Alimentaria  Biennal 117.132 1.165 265 1.430 1.876 826 2.702 157.875
Estudia Anual 6.652 164 4 168 — — — 35.307
Expodidàctica Biennal 3.233 108 13 121 42 32 74 7.131
Futura Anual 1.110 63 5 68 — — — 2.106
Antiquaris Barcelona Anual 4.798 86 25 111 — — — 1.457
In Cosmetics Anual (Itiner.) 11.440 — 400 400 — — — 6.796
Hispack Triennal 54.375 692 172 864 272 1.041 1.313 36.502
Remax Anual 8.044 — 140 140 — — — 5.000
Firataxi Anual 16.540 65 — 65 — — — 20.000
Planetfutbol Biennal 30.150 85 15 100 — — — 500.000
BNF–Barcelona Negocios y Franquic.  Anual 4.389 135 19 154 — — — 4.942
Turisme Anual 15.684 248 53 301 703 347 1.050 19.295
Global Look BCN Bianual 7.600 32 — 32 — — — 2.500
Motoh! BCN Biennal 21.273 177 39 216 277 4 281 42.681
Salón Internacional de la Logística Anual 40.984 900 n.d. 900 — — — 45.000
Agents & Brokers Anual 7.600 60 n.d. 60 2.000
Saló del Còmic Anual 15.703 115 10 125 — — — 95.000
Singles Anual 7.600 60 — 60 — — — 7.000
Noviaespaña Anual 13.120 135 3 138 — — — 11.550
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2006 també ha estat l’any de consolidació del gran saló de la
moda informal i urbana Bread&Butter que amb dues edicions
–al gener i al juliol– ha abandonat la seva seu a Berlín i ha que-
dat instal·lat de forma indefinida a Barcelona. Un dels salons
que ha tingut més ressò en els mitjans és el 3GSM Word
Congress, un saló orientat a públic professional dedicat a donar
a conèixer les novetats en tecnologia mòbil i que s’ha estrenat
en 2006 a Barcelona abandonant la seva antiga ubicació de
Cannes. Aquest saló-congrés va tenir en la seva edició de febrer
de 2006 uns 50.000 visitants, un 90% dels quals provenien de
l’estranger. També amb una aclaparadora presència de visitants
internacionals es va celebrar al setembre el Congrés Mundial
de Cardiologia, amb ocasió del qual es va inaugurar el palau
núm.5 del recinte de la Gran Via.

De cara al 2007, es preveu el manteniment de l’expansió firal
amb la celebració de més de 60 salons, entre els quals hi ha
alguns de tan tradicionals com Construmat o el saló de l’Auto-
mòbil, més els deu que previsiblement entraran en funciona-
ment amb la seva primera edició; entre aquests destaquen el
Sonimagmobile –dedicat a la telefonia mòbil i adreçat al gran
públic–, el BCN Rail, el saló internacional de la indústria ferro-
viària, o Avante, la temàtica del qual gira a l’entorn de l’auto-
nomia personal i la qualitat de vida.

Indicadors d’activitat firal (2n. semestre 2006)

Superfície Expositors Expositors
contractada directes indirectes

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

Bread&Butter Bianual 67.699 45 855 900 — — — 53.774
World Congress of Cardiology Anual (Itiner.) 69.183 10 290 300 — — — 35.000
Expohogar Regalo Otoño Anual 20.823 342 53 395 56 190 246 14.039
Ocasión Anual 9.395 47 — 47 — — — 9.966
Salón Internacional del Caravaning Anual 32.943 110 12 122 28.664
Expoaviga Biennal 14.937 207 48 255 96 187 283 16.036
Hostelco Biennal 63.233 824 189 1.013 320 468 788 64.330
Magic Anual 7.600 175 7 182 — — — 30.000
Salón Nautico Internacional  Anual 103.090 475 139 614 n.d. n.d. 931 108.000
Barcelona Meeting Point Anual 30.638 600 50 650 — — — 200.327
Salón del Hobby "Ciudad de Barcelona" Anual 9.244 200 — 200 — — — 50.000
Expominer Anual 683 74 54 128 — — — 7.325
Global Look BCN Bianual 7.869 41 — 41 — — — 3.000
Nivalia Anual 4.502 76 3 79 40 12.882
Bodas&Bodas Anual 7.600 140 — 140 — — — 7.000
Saló del llibre Anual 8.044 190 — 190 — — — 66.000
BCN Futur Anual 11.440 150 — 150 — — — 45.000
EIBTM Anual 28.834 77 273 350 — — — 6.000
Barcelona Tuning Show Anual 6.018 61 6 67 250 — 250 18.937
Auto Retro Anual 17.000 149 39 188 — — — 25.000
Festival de la Infància Anual 13.911 94 2 96 — — — 55.553

Principals salons a la Fira de Barcelona (2006)

Visitants (milers) Expositors
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

La desacceleració dels indicadors d’activitat sectorial es
produeix de forma continguda en un context de renovat impuls
de la resta de sectors econòmics i d’augment de l’ocupació.

La informació corresponent a l’activitat al sector de la cons-
trucció durant el primer trimestre de 2007 és encara incomple-
ta, però les primeres dades disponibles apunten a una clara
moderació dels ritmes de creixement després d’una llarga etapa
de fort impuls. A nivell dels grans agregats macroeconòmics de
Catalunya, l’anàlisi del VAB sectorial des de la perspectiva de
l’oferta revela un gradual ajustament a la baixa dels ritmes de
creixement al llarg dels quatre trimestres de 2006, que s’ha
temperat sensiblement durant el primer trimestre de 2007. 

Perd empenta, per tant, el sector de la construcció, però ho fa
de forma progressiva –és el que s’anomena un aterratge suau–,
i sense que es ressenteixi el creixement de l’economia, que
avança a un ritme del 4% interanual per segon trimestre conse-
cutiu, una taxa similar a la d’Espanya i força per sobre de l’a-
vanç mitjà de la zona euro. Sembla conjurar-se, per ara, el perill
de que un descens del ritme d’activitat de la construcció arros-
segui a la baixa el conjunt de l’economia, i a això ha contribuït
l’intens avanç dels serveis i de la indústria, en tots dos casos
superior al 3,2% en el primer trimestre de 2007 i, en el cas de
la indústria, enfilat en una trajectòria prou expansiva com per a
aprofitar el revifament de les exportacions per a realitzar inver-
sions en béns d’equipament. 

Tot plegat, sembla que s’està virant cap a un model de creixe-
ment més equilibrat en el que, mentre l’economia, l’ocupació i
la població continuïn creixent, no s’ha d’esperar cap daltabaix
ni entre les empreses promotores, ni les immobiliàries ni les
financeres. És innegable, però, que entre els empresaris hi ha
un cert neguit, alimentat en aquests darrers mesos pel desplom
borsari d’algunes immobiliàries que, amb algunes excepcions,
sembla haver-se superat sense haver afectat l’economia real ni
la financera. També és cert que moltes d’aquestes empreses
tenen capacitat operativa per orientar-se cap a d’altres sectors
econòmics, si bé certament les de dimensió petita especialitza-
des en el segment de l’habitatge veuen amb temor aquest final
de cicle tan exuberant de la construcció residencial. 

Si ens centrem en els indicadors de conjuntura, els relatius al
mercat de treball sectorial mantenen durant el primer trimestre
de 2007 una trajectòria similar a la de l’any passat. Pel que fa
al nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social, tant a
Barcelona com a la Regió Metropolitana i a Catalunya s’ha
intensificat molt lleument el ritme de creació de llocs de treball,
situant-se entre el 3,5 i el 6,3%. També el nombre d’empreses
del sector ha augmentat a tots tres àmbits moderadament, si bé
en aquest cas s’ha de filtrar per l’enorme subcontractació que
impera en aquest sector. Pel que fa al consum de ciment –un
dels indicadors clàssics en l’anàlisi sectorial, del qual lamen-
tem la pèrdua de la sèrie desagregada a nivell provincial i de
comunitat autònoma–, per al conjunt d’Espanya presenta en els
primers mesos de 2007 un perfil de notable alentiment, amb un
increment del 3,8%, la taxa més baixa dels darrers dos anys. 

Treballadors de la construcció
variació interanual (%)

ds 2004 ds 2006ds 2005 març 2007
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1 Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat.

Nombre d'empreses del sector de la construcció1

Barcelona Barcelonès RMB Catalunya
2000 4.721 6.520 17.626 30.368
2001 4.762 6.644 18.105 31.335
2002 4.954 6.903 18.839 32.862
2003 5.156 7.166 19.647 34.203
2004 5.196 7.283 20.336 35.896

març 2005 5.321 7.511 20.864 37.056
juny 2005 5.620 7.918 22.001 39.136
set 2005 5.753 8.146 22.372 39.857
des 2005 5.854 8.319 22.762 40.215

març 2006 5.905 8.401 23.217 41.406
juny 2006 5.964 8.604 23.650 42.260
set 2006 5.885 8.482 23.240 41.712
des 2006 5.930 8.482 23.278 41.763

març 2007 6.125 8.803 24.129 43.459
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En contraposició a la contenció de la construcció privada –tant
la residencial com la destinada a d’altres usos–, el segment de
l’obra pública es manté enfilat en una senda notablement
expansiva. Tot i considerant els aspectes cíclics que caracterit-
zen aquestes dades, als que no són aliens els calendaris de les
eleccions legislatives, els valors de les obres licitades segons
data de publicació que difon el Ministeri de Foment transmeten
un aire de fort impuls, que es tradueix en un augment interanual
del conjunt de l’obra licitada del 13,7% a Catalunya i del
14,1% a Espanya en el primer trimestre de 2007. Unes taxes
que donen continuïtat a l’enorme esforç inversor que s’ha rea-
litzat en aquests darrers anys, i que s’aprecia més bé si es con-
sidera que el valor anual mitjà licitat en el trienni 2004-2006 a
Espanya és més del doble del corresponent a la dècada 1994-
2003. A Catalunya, l’increment d’aquests valors mitjans anuals
és del 80,3%. 
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Catalunya Espanya
Edificació Obra civil

Segons estudis recents, en els darrers deu anys la inversió en
construcció no residencial a Espanya es va situar en un 8,8%
del PIB de mitjana anual, un percentatge força superior al de la
resta de països de la zona euro que ha contribuït a pal·liar un
dèficit històric tant d’infraestructures viàries, com ferroviàries
i aeroportuàries. Durant els primer trimestre de 2007 i per al
conjunt d’Espanya, la licitació per aquests tres tipus d’infraes-
tructures ha suposat un 58,9% del total de l’enginyeria civil,
mentre que en el segment de l’edificació les obres no residen-
cials –bàsicament equipaments– i les residencials destinades a
establiments col·lectius representen un 86% del total. 

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

1995 436.510 2.692.046 1.036.921 6.697.495 1.473.431 9.389.541
1996 349.304 2.397.357 1.074.078 9.128.847 1.423.382 11.526.204
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
1r.tr. 269.113 2.024.895 823.848 5.590.316 1.092.961 7.615.211
2n.tr. 549.129 2.771.417 743.161 5.546.097 1.292.290 8.317.514
3r.tr. 501.974 2.559.471 785.602 6.403.039 1.287.576 8.962.510
4t.tr. 747.355 3.079.932 792.695 5.548.860 1.540.050 8.628.792

2006 2.551.031 13.250.163 5.029.647 30.785.918 7.580.678 44.036.081
1r.tr. 400.106 3.078.645 1.035.716 5.683.134 1.435.822 8.761.779
2n.tr. 849.717 3.527.722 908.250 7.682.940 1.757.967 11.210.662
3r.tr. 532.334 3.174.659 1.460.891 7.502.950 1.993.225 10.677.609
4t.tr. 768.874 3.469.137 1.624.790 9.916.894 2.393.664 13.386.031

2007
1r.tr. 675.851 3.613.909 957.193 6.381.833 1.633.044 9.995.742

Variació % Catalunya

Edificació Obra civil Total construcció

1r.tr.2007/1r.tr..2006 68,9 –7,6 13,7
2n.sem.2006/2n.sem.2005 4,2 95,5 55,1

2006/ 2005 23,4 59,9 45,4
2005/ 2004 66,2 66,6 66,4

Variació % Espanya

Edificació Obra civil Total construcció

1r.tr.2007/1r.tr..2006 17,4 12,3 14,1
2n.sem.2006/2n.sem.2005 17,8 45,7 36,8

2006/ 2005 27,0 33,3 31,4
2005/ 2004 40,4 10,7 18,5
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1r.tr.2007/1r.tr.2006 –26,0 –36,8 11,6 23,1
2n.sem.2006/2n.sem.2005 –15,7 4,8 18,8 13,0

2006/2005 –0,7 2,3 16,5 7,6
2005/ 2004 14,8 –22,6 4,3 –5,6

Tot i mantenir uns nivells de producció elevats en termes
absoluts, els habitatges iniciats a Barcelona marquen un to clar
de descens després d’una etapa extraordinàriament expansiva. 

Una primera aproximació territorial a les dades d’habitatges
iniciats durant el primer trimestre de 2007 mostra una clara dis-
crepància entre la trajectòria dels nivells de producció a Bar-
celona i els àmbits metropolità i català. En el cas de la ciutat
central, els poc més de 1.400 habitatges iniciats confirmen que,
tot i no ser una xifra baixa en termes absoluts, s’accentua la
tendència descendent encetada durant l’estiu de 2006, i que sin-
tonitza plenament amb el refredament detectat a les llicències
d’obres majors; en contraposició, tant a la resta de la regió
metropolitana com de Catalunya es manté el ritme d’expansió
sostinguda, tant si es miren les dades del primer trimestre com
l’acumulat dels darrers dotze mesos, amb augments, en aquest
darrer cas, de l’11,8% per a l’àmbit metropolità i del 16,2% a
Catalunya. Uns augments més que notables si es considera que
en 2006 es van assolir màxims històrics a tots dos àmbits.

Habitatges iniciats
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Abans, però, de fer una precipitada interpretació de la contrac-
ció que registren les dades de Barcelona, val la pena distingir
entre una frenada de la tendència ascendent després de màxims
successius i una retallada dels nivells de producció. Amb les
xifres a la mà, la primera interpretació és la que més s’ajusta a
la situació actual, ja que el volum de producció consignat du-
rant el primer trimestre de l’any és encara lleugerament supe-
rior a la mitjana del trienni 2004-2006. Alhora, la interpretació
del manteniment del ritme expansiu a la resta del territori me-
tropolità i a la majoria de comarques catalanes s’ha de filtrar
per un possible component “artificial”, en haver-se produït un
avançament de sol·licituds de visats residencials per l’entrada
en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació a finals de març de
2007. 

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1995 3.109 2.641 22.161 19.299 25.270 21.940 17.926 14.607 43.196 36.547
1996 4.088 2.540 25.580 22.316 29.668 24.856 17.179 14.956 46.847 39.812
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
1r. tr. 1.173 666 9.552 5.705 10.725 6.371 14.818 10.010 25.543 16.381
2n.tr. 1.478 1.145 10.177 7.480 11.655 8.625 16.161 14.043 27.816 22.668
3r.tr 1.715 662 9.577 5.764 11.292 6.426 14.044 9.835 25.336 16.261
4t.tr. 1.475 1.118 10.375 6.253 11.850 7.371 17.289 12.025 29.139 19.396

2006 5.803 3.675 46.220 27.110 52.023 30.785 75.094 46.524 127.117 77.309
1r. tr. 1.897 1.099 10.471 6.085 12.368 7.184 17.230 10.653 29.598 17.837
2n.tr. 1.218 711 12.050 7.447 13.268 8.158 19.903 13.393 33.171 21.551
3r.tr 1.349 734 14.585 5.529 15.934 6.263 22.645 10.986 38.579 17.249
4t.tr. 1.339 1.131 9.114 8.049 10.453 9.180 15.316 11.492 25.769 20.672

2007
1r.tr. 1.404 695 11.685 7.489 13.089 8.184 19.408 12.367 32.497 20.551

Notes: fins a 1994 les dades inclouen reformes i ampliacions. No es comptabilitzen els habitatges públics en la seva totalitat.
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. Direcció General
d'Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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De la resta de Catalunya, el bloc en què s’agrupen les comar-
ques anomenades turístiques avança un 12,2% en el primer tri-
mestre, mentre que en les comarques amb més base rural l’in-
crement global se situa en un 19,3%. Pel que fa als municipis
metropolitans de més de 50.000 habitants, la tònica general tam-
bé és d’augment sostingut, amb un ritme d’avanç una mica més
baix que el del conjunt de la regió metropolitana i clarament
per sota del total de Catalunya. A banda del retrocés de Barce-
lona, són destacables les caigudes de Viladecans i Sant Boi i, en
l’extrem oposat, els increments dels altres tres municipis més
poblats –l’Hospitalet, Badalona i Sabadell–, així com de Gra-
nollers. Un cas realment especial és Terrassa, la cinquena ciutat
més gran de Catalunya en termes demogràfics, perquè continua
mantenint un fort ritme de creixement després que en 2006 es
convertís en el municipi català amb més habitatges iniciats; una
circumstància que es repeteix amb les primeres dades de 2007. 

Construcció d’habitatges

De fet, les dades d’abril i maig de 2007 dels visats dels Col·le-
gis d’Arquitectes de la província de Barcelona avalarien aques-
ta hipòtesi: recullen un fort impuls durant el primer trimestre i
un sever retrocés en l’acumulat dels primers cinc mesos de
l’any. Sigui com sigui, sembla que es consolida el canvi de ci-
cle cap a uns volums de producció d’habitatges molt més mode-
rats que en els anys precedents; es tracta d’una adaptació de
l’oferta a l’esperada contracció de la demanda derivada de l’em-
pitjorament progressiu de les condicions financeres d’accés a
l’habitatge en un context d’accentuada dependència del crèdit
pel nivell de preus assolits, tant en termes absoluts com en rela-
ció a la renda familiar.

Fins a veure com es concreta aquesta frenada de la producció i
si continua sent gradual, l’observació de les dades del primer
trimestre de l’any palesen, com s’ha dit anteriorment, desigual-
tats territorials interessants. L’àmbit metropolità, que represen-
ta un 40,3% del total d’iniciats a Catalunya, conté comarques
amb forta expansió –com el Garraf o el Maresme, amb incre-
ments superiors al 33% en l’acumulat dels darrers dotze mesos–,
i d’altres amb clar retrocés com l’Alt Penedès. 

Habitatges iniciats a l’àmbit metropolità
milers
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Barcelona Resta grans municipis RMB Resta RMB

Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2006 1r.tr.2007 Variació (%) 1

Barcelona 5.803 1.404 –19,1
l'Hospitalet de Llobregat 1.276 240 85,8
Badalona 910 532 90,1
Sabadell 3.028 722 65,3
Terrassa 6.574 1.453 16,8
Santa Coloma de Gramenet 406 64 –8,1
Mataró 1.625 244 1,0
Cornellà de Llobregat 757 124 28,2
Sant Boi de Llobregat 467 92 –33,5
Sant Cugat 2.086 389 –13,9
Rubí 1.396 203 –4,7
el Prat de Llobregat 131 123 55,8
Vilanova i la Geltrú 1.157 300 49,3
Viladecans 484 48 –40,7
Granollers 890 199 79,8
Cerdanyola del Vallès 219 183 48,9

Total municipis grans 27.209 6.320 10,6

Total RMB 52.023 13.089 11,8

Total Catalunya 127.117 32.497 16,2
1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.
Font: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
Elaboració pròpia.

Nota: les dades són mitjanes trimestrals, excepte les de 2007 que corresponen al primer
trimestre. 
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Variació (%) Total Nous Rehabilitats

1r.tr.2007/1r.tr.2006 21,3 21,4 21,4
gn-mg.2007/gn-mg.2006 –7,8 –8,2 –3,9

2006/2005 14,0 21,5 –40,0
2005/2004 1,1 9,5 –35,1
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Construcció d’habitatges

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats

2005 2006 1r.tr.2007 Var (%)1 2005 2006 1r.tr.2007 Var (%)1

1. Ciutat Vella 363 346 7 –6,0 177 151 70 12,8
2. l'Eixample 737 413 223 –35,4 264 284 206 86,4
3. Sants-Montjuïc 525 845 87 –9,6 236 464 66 76,4
4. Les Corts 263 206 41 –5,0 39 126 53 153,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 181 286 94 40,4 75 192 27 97,9
6. Gràcia 335 354 79 –31,1 229 111 29 –37,7
7. Horta-Guinardó 304 322 136 21,6 295 405 39 –44,5
8. Nou Barris 497 536 166 –29,7 654 227 83 –67,0
9. Sant Andreu 834 606 132 –16,8 468 832 52 –2,5

10. Sant Martí 1.795 1.888 439 –27,4 1.151 881 70 –47,9
Sense dades 7 1 0 –80,0 3 2 0 0,0

Barcelona 5.841 5.803 1.404 –19,1 3.591 3.675 695 –18,7

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

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.

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

2005 2006 1r.tr.2007

Programa d'obres 2.977 2.399 249
Façanes 1.715 1.288 144
Terrats i cobertes 411 328 43
Patis de llums 652 611 46
Escales i vestíbuls 199 172 16

Programes d'accessibilitat 329 252 39
Millora de locals comercials 34 86 28
Programes d'instal.lacions 160 145 9
Programa de medi ambient 277 185 45
Actuacions especials 29 12 10

Total 3.806 3.079 380

1 Dades corresponents a abril i maig.
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

1996 9.099 9.066 7.780 8.813 34.758
1997 10.894 11.518 10.238 13.205 45.855
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 6.1071

Rehabilitats

1996 652 1.202 1.006 1.316 4.176
1997 916 1.139 1.061 2.153 5.269
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 6001
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Es refreda sensiblement el fort ritme constructiu del darrer
bienni.   

En una variable amb un caràcter tan marcadament cíclic com
són les llicències d’obres a Barcelona, és recomanable mante-
nir una certa perspectiva temporal a l’hora d’analitzar els alts-
i-baixos que es registren mensual o trimestralment. Dit això, les
primeres dades disponibles de 2007 confirmen que les lleus re-
traccions que es van començar a notar de manera incipient du-
rant els darrers mesos de 2006 s’han intensificat, confirmant-se
així que s’ha deixat enrera la fase alcista del darrer bienni, em-
marcada, al seu torn, en el procés tendencialment ascendent de
la darrera dècada que ha tingut moltes característiques comuns
amb l’expansió del sector immobiliari residencial al conjunt
d’Espanya: en essència, una forta pressió de la demanda –a Bar-
celona, bàsicament per a habitatge principal i per a tot tipus de
segment social, incloent immigrants–, una conjuntura ascendent
dels preus, unes condicions de finançament molt favorables i
una gran capacitat del sector per a produir habitatge, fet que, en
el cas d’una ciutat tan densament edificada com Barcelona,
s’ha produït en bona mesura a partir del sòl recuperat de grans
operacions urbanístiques consistents en requalificacions d’usos
obsolets.  

Llicències d’obres

1 1 A partir de 1996 canvia la classificació per usos i en els diferents epígrafs es comptabilitzen els usos assignats per plantes. El total recull la resta d'usos i per això pot ser superior al
sostre nou més el de reforma i ampliació. 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.

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

Reforma i ampliacióNou
Sostre total Tendència

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 07

m2 (milions)
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06

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

1r.tr.2007/1r.tr.2006 –58,4 –26,7 –52,3
2n.sem.2006/2n.sem.2005 –6,1 –28,2 –11,8

2006/2005 9,4 –11,6 4,4
2005/2004 27,8 8,0 22,4

L’elevat nivell dels preus de venda i el progressiu enduriment
de les condicions financeres han provocat una retracció de la
demanda, el que en bona lògica explica el descens de les llicèn-
cies d’obres residencials. En relació amb el mateix període de
l’any anterior, el sostre nou previst per a usos residencials ha da-
vallat un 23,1%. En termes d’habitatges, s’han concedit llicèn-
cies per a construir 1.267 unitats, un 34,4% menys que durant
el primer trimestre de 2006. No és, no obstant això, una xifra
baixa, ja que supera en un 6,3% la mitjana trimestral del quin-
quenni 2000-2004. 

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 1

1995 337.926 430.047 193.079 11.795 56.219 37.633 1.066.699 304.241 1.370.940
1996 298.914 202.588 86.594 19.358 39.660 16.612 663.726 325.598 1.080.468
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
1r.tr. 73.557 77.116 9.828 30.963 83.039 9.356 283.859 107.954 391.813
2n.tr. 204.819 160.048 27.445 10.263 73.800 15.386 491.761 111.367 603.128
3r.tr. 69.953 52.400 15.528 22.575 26.780 6.668 193.904 95.052 288.956
4t.tr. 136.428 105.585 23.175 43.941 78.992 52.872 440.992 125.769 566.761

2006 533.605 475.141 77.219 96.284 215.308 145.561 1.543.118 389.129 1.932.247
1r.tr. 137.003 126.853 21.360 52.695 85.790 31.040 454.741 108.313 563.054
2n.tr. 157.448 181.875 9.267 21.084 40.051 82.341 492.066 122.257 614.323
3r.tr. 61.414 48.106 8.421 8.618 30.955 9.110 166.624 96.140 262.764
4t.tr. 177.740 118.307 38.171 13.887 58.512 23.070 429.687 62.419 492.106

2007
1r.tr. 105.330 52.108 9.929 2.737 8.822 10.337 189.263 79.374 268.637
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Habitatges i places d’aparcament

Habitatges Places

Nous Amp. i reforma Total d’aparcament

1995 3.978 927 4.905 15.642
1996 3.348 1.053 4.401 6.521
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
1r.tr. 936 272 1.208 2.550
2n.tr. 2.334 441 2.775 4.705
3r.tr. 1.044 250 1.294 1.594
4t.tr. 1.986 344 2.330 3.621

2006 7.660 1.884 9.544 15.966
1r.tr. 1.932 288 2.220 3.985
2n.tr. 1.624 476 2.100 4.783
3r.tr. 724 218 942 1.703
4t.tr. 2.113 449 2.562 3.865

2007
1r.tr. 1.267 453 1.720 1.630

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

1r.tr.2007/1r.tr.2006 –34,4 57,3 –22,5
2n.sem.2006/2n.sem.2005 –6,4 12,3 –3,3

2006/2005 1,5 9,5 2,9
2005/2004 37,3 –3,3 28,1 Des del punt de vista territorial, i tal com es veu al mapa adjunt,

l’escassetat relativa d’expedients d’obra nova –que representen
un 17,4% del total–, no és un obstacle per a un repartiment
geogràfic relativament homogeni per districtes. En els extrems,
Horta-Guinardó i Sant Martí són, en termes de m2, els que con-
centren un major volum de sostre, mentre que Les Corts –el
districte menys poblat de la ciutat–, té l’aportació més baixa,
amb poc més de 10.000 m2. A tots els districtes els expedients
d’obra nova més nombrosos són els destinats a usos residen-
cials. D’aquests, quatre corresponen a promocions d’habitatges
de protecció oficial, amb un total  231 habitatges nous.

Per últim, una lectura atenta a les obres de reforma més comuns
palesa l’interès en millorar les condicions d’habitabilitat d’edi-
ficis residencials –bàsicament mitjançant la instal·lació d’ascen-
sors–, en convertir espais o locals amb condicions deficients en
habitatges, així com en dividir o segregar habitatges existents
en dos o tres de més petits. 

L’anàlisi del usos de sostre no residencials ofereix una pers-
pectiva igualment contractiva. Després del fort impuls del dar-
rer any a gairebé tots els epígrafs en què dividim el sostre, les
dades del primer trimestre de 2007 resulten molt baixes en
comparació amb les dotacions mitjanes dels darrers anys, en les
que el sostre nou destinat a usos hotelers, comercials i per a
equipaments havien assolit xifres molt elevades. Val la pena
insistir en que aquestes dades fan referència exclusivament a
sostre edificat, i que no contemplen ni les infraestructures
–amb importants obres en curs, com la línia 9 de metro o la
línia i l’estació del tren d’alta velocitat– ni la totalitat de l’edi-
ficació pública. 

El contrapunt d’aquesta situació generalitzada de retrocés de
l’obra privada el posen, dins del segment de reforma i/o am-
pliació, els 453 habitatges que han obtingut llicència per a ser
reformats, una xifra que suposa un notable augment del 57,3%
en relació amb un any enrera. Malgrat l’erraticitat que acom-
panya habitualment les dades que comptabilitzen els m2 de re-
forma –en les que a vegades molts expedients poden computar
un volum agregat de sostre relativament petit– es tracta d’un
augment qualitativament significatiu, que confirma la trajectò-
ria relativament autònoma i continuada d’aquestes obres. En
definitiva, malgrat la dificultat tècnica que sovint implica inter-
venir en edificis antics i/o situats en carrers de difícil accés, és
una alternativa cada cop més estesa i consolidada de l’oferta
residencial, incloent la destinada a segments d’alt estànding.

Habitatges de nova planta previstos

Nombre d'habitatges
Taxa de variació dels darrers dotze mesos (%)

variació (%)nombre d'habitatges
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Sostre total previst per usos i districtes (m2)
(gn-mç. 2007)

Residencial
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Aparcament
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Preus al mercat residencial de la regió metropolitana de Barcelona

Font (per a tot l’apartat): elaboració pròpia a partir de les dades de Tecnigrama facilitades per la Direcció General d'Habitatge.

Preus mitjans de venda dels habitatges nous a alguns municipis de la regió metropolitana de Barcelona

Preu mitjà creix.anual Núm. índex Superfície Habitatges
(€/m2) variació (%) (%) Bcn=100 Preu mitjà (milers d'€) habitatges en oferta

2006 2005-2006 2001-2006 2000 2006 2005 2006 2006 (m2) 2006

Badalona 4.218 20,5 17,2 76,5 72,8 379,5 428,6 103,7 454
Barcelona 5.791 14,0 18,3 100,0 100,0 508,5 590,4 101,7 4.508
Castelldefels 4.427 12,7 16,8 89,9 76,4 486,0 529,1 126,2 255
Cerdanyola del Vallès 4.011 31,1 19,4 73,1 69,3 296,0 422,0 108,2 165
Cornellà de Llobregat 4.300 10,5 15,9 86,5 74,3 449,4 433,9 101,9 254
Gavà 3.944 8,4 15,0 70,6 68,1 363,0 408,7 107,2 191
Granollers 3.509 11,1 17,2 58,8 60,6 337,5 376,2 118,9 352

l'Hospitalet de Llobregat 4.659 23,9 17,3 85,4 80,5 380,8 450,7 99,2 927
Martorell 3.015 15,7 16,2 54,4 52,1 263,6 293,7 98,5 150
el Masnou 4.646 16,4 19,4 75,9 80,2 478,2 526,6 123,1 151
Mataró 4.396 20,6 21,0 68,4 75,9 312,0 364,0 85,0 696
Mollet del Vallès 3.823 20,4 20,0 63,3 66,0 297,6 345,7 90,9 62
Montcada i Reixac 3.447 10,0 18,7 69,6 59,5 319,8 378,5 111,6 316
El Prat de Llobregat 3.489 13,8 16,1 72,4 60,2 364,0 413,7 120,1 99

Ripollet 3.287 18,1 18,2 58,9 56,8 334,1 390,4 120,8 172
Rubí 3.297 18,5 16,2 63,5 56,9 291,9 325,3 102,4 410
Sabadell 3.733 9,5 18,5 67,4 64,5 352,3 360,3 100,2 1.453
Sant Boi de Llobregat 4.004 15,6 18,3 74,6 69,1 366,0 391,9 100,5 320
Sant Cugat del Vallès 4.865 9,6 14,5 91,0 84,0 585,1 656,6 133,9 1.543
Sant Feliu de Llobregat 4.521 30,2 23,5 76,1 78,1 404,2 449,9 100,6 120
Sant Joan Despí 4.804 18,4 18,5 89,9 83,0 571,9 696,3 155,9 174

Sant Just Desvern 5.694 25,7 15,5 81,6 98,3 639,1 828,3 138,3 56
Santa Coloma de Gramenet 3.722 22,0 16,2 79,1 64,3 371,2 368,0 99,4 187
Sitges 4.708 3,3 17,2 88,9 81,3 529,2 594,3 138,2 273
Terrassa 3.801 22,2 22,0 59,1 65,6 264,7 294,0 79,0 2.281
Viladecans 3.779 9,1 17,4 69,1 65,3 335,2 363,6 98,5 553
Vilafranca del Penedès 2.983 11,0 20,4 46,2 51,5 276,3 292,1 99,0 619
Vilanova i la Geltrú 3.708 10,1 20,3 57,2 64,0 336,1 350,9 98,2 729

Resulta una mica ingrat presentar les dades de preus al mercat
immobiliari de les principals ciutats de la regió metropolitana
de Barcelona corresponents al tancament de 2006 quan per
altres fonts menys exhaustives ja hi ha molts indicis de que
aquest mercat està immers en un procés d'ajustament gradual
en el que els preus de venda s'estan desaccelerant. Aquest re-
tard és, en el cas de les variables de les quals només tenim una
observació anual, el preu que paguem a canvi de la disponibi-
litat de sèries homogènies que, en aquest cas, consoliden vint
anys consecutius d'observacions, referides, primer, a una dot-
zena de municipis i, actualment, gairebé a trenta. Una història
força dilatada en comparació amb d'altres fonts que també pre-
nen el pols de l'activitat al mercat immobiliari que, com se sap,
pot ser pres en molts moments diferents (i d'aquí que les fonts
registrals, d'hipoteques constituïdes, d'estudis de mercat, de tran-
saccions, etc. puguin arribar a emetre senyals discordants, tant
pel que fa al valor nominal dels preus com a la magnitud de les
variacions).  

Les dades que aquí es presenten provenen de l'estudi de mercat
que elabora anualment l'empresa Tecnigrama per encàrrec de la
Direcció General d'Habitatge, i són perfectament comparables
amb les que hem difós periòdicament en anys anteriors. Els
municipis seleccionats formen part de la regió metropolitana de
Barcelona i tenen en comú una dimensió demogràfica mitjana
o gran i una certa centralitat en relació amb el seu entorn imme-
diat. No hi ha, per tant, municipis petits molt més propers a Bar-
celona que alguns dels seleccionats, com Vilanova o Mataró,
com tampoc hi ha els petits municipis pels quals aquestes dues
ciutats exerceixen la centralitat immediata, i en els quals a més
pot haver-hi molta oferta residencial nova. Aquesta selecció
implica, en termes de preus, un clar biaix a l'alça, que desacon-
sella  treure d'aquests preus una mitjana representativa del con-
junt de la regió metropolitana.
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Preus al mercat residencial de la regió metropolitana

En termes de preu/m2, el màxim de les vint-i-vuit poblacions
analitzades en 2006 correspon a Barcelona, una posició força
habitual que només s'ha vist alterada esporàdicament en ser
ocupada per Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès o Sitges.
Ara bé, les diferències entre els productes mitjans que es troben
en oferta en aquestes poblacions –que podem entreveure en el
35% més de superfície que de mitjana tenen els habitatges d'a-
questes tres poblacions en relació als habitatges de Barcelona–
fan que els preus unitaris mitjans siguin força més elevats. Per
ordre descendent, els preus unitaris més alts s'han trobat a Sant
Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Cugat, i en tots tres casos
els increments en relació amb l'any anterior són de dos dígits,
tant en termes unitaris com en €/m2. 

Justament és aquest aspecte de l'evolució dels preus en relació
amb l'any anterior el que requeriria una interpretació més ober-
ta, donats els condicionats explicats anteriorment i considerant
que a mesura que avança 2007 es constata un refredament de la
demanda que segons la majoria de les fonts provoca una clara
descaleracció dels preus. En una anàlisi succinta, els preus dels
municipis considerats van mantenir durant 2006 un impuls con-
siderable, en una gran majoria de casos de dos dígits, però
també de forma majoritària amb taxes inferiors a les de l'any
precedent, anunciant la tendència que sembla s'imposarà en-
guany. Sorprèn el cas de Terrassa, un dels municipis amb més
oferta nova i amb els habitatges més petits, perquè és un dels
que encara manté un ritme de creixement dels preus/m2 supe-
rior al 20%, un fet que s'explica perquè el preu mitjà unitari
està entre els més baixos d'aquestes poblacions. 

En termes de dispersió dels valors assolits pels preus als muni-
cipis considerats s'observa una consolidació de l'escurçament
de la dispersió en termes de preu/m2. Si durant disset anys la
ratio del preu mitjà del municipi amb el preu més alt sobre el
de l'extrem inferior va ser superior a dos, durant el bienni 2005-
2006 ha estat situada a l'entorn d'1,94. Una ratio que s'eleva
fins a 2,5/3 quan el que s'analitza és el preu unitari. Per últim,
resta destacar la gradual reducció de la superfície mitjana dels
habitatges, com s'observa en el desplaçament dels punts a la
baixa en el gràfic adjunt, en el que es comparen en termes de
superfície i preus constants les posicions dels municipis analit-
zats en els anys 1991, 2001 i 2006. 
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analitzats.
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Preus de venda dels habitatges a Espanya 

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

Preu mitjans dels habitatges al mercat lliure (�/m2)

2005/2004
2006/2005
1r.tr.2007/1r.tr.2006

1.655 1.987

979 1.407

1.471

1.481

1.534

1.600

1.627

1.707

1.729

1.751

1.884

2.312

2.357

2.872

variació (%)

Preu (€/m2) 1r.tr.2007
menys de 1.380
de 1.380 a 1.790
de 1.790 a 2.200
de 2.200 a 2.610
més de 2.610 3.002

�
��
��

Es confirma l’alentiment dels preus de venda dels habitatges 

Moderació i desacceleració del creixement són els dos concep-
tes que més es repeteixen en qualsevol de les anàlisis que sobre
el sector de la construcció i el mercat immobiliari espanyol
s’estan realitzant o difonent en els primers mesos de 2007. 

Dins del segment residencial, hi ha un ampli ventall d’indica-
dors que, després de l’exuberància dels darrers anys, s’encami-
nen cap a unes sendes de creixement en cotes molt més baixes:
entre aquests indicadors es troben els preus de venda dels habi-
tatges, el nombre d’hipoteques constituïdes o el nombre d’ope-
racions de compravenda realitzades. El vector essencial sobre
el que ha pivotat aquest alentiment és l’encariment del finan-
çament, amb efectes ja efectivament dissuasoris i retractius de
la demanda efectiva. 

El procés d’ajustament dels preus de venda al mercat lliure es
manifesta de forma força generalitzada al conjunt de les comu-
nitats autònomes, que, amb escasses excepcions, registren rit-
mes de creixement per sota dels dos dígits. De mitjana, en el
segment d’obra nova els preus a Espanya han augmentat un
7,4%, mentre que en el mercat de segona mà l’augment és simi-
lar, del 7,1%. En tots dos casos, la diferència és de gairebé cinc
punts per sota dels augments corresponents al primer trimestre
de 2006. Tant a la província de Barcelona com a Catalunya
s’adverteixen dos trets diferencials: en primer lloc, els preus de
l’obra nova continuen oferint més resistència a la baixa que en
el conjunt d’Espanya; i, en segon lloc, els de segona mà sem-
blen haver vençut una resistència similar i, amb un cert retard,
palesen una notable pèrdua d’empenta.

Preus de venda dels habitatges                    (Base 2005)

Província 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

2006
1r.tr. 2.470 2.122 2.856 1.857
2n tr. 2.616 2.233 2.853 1.913
3r tr. 2.631 2.260 2.862 1.926
4t tr. 2.678 2.300 2.887 1.958

2007
1r.tr. 2.722 2.342 2.918 1.994

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

2006
1r.tr. 2.463 2.195 2.871 1.901
2n tr. 2.533 2.260 2.910 1.952
3r tr. 2.548 2.284 2.925 1.969
4t tr. 2.589 2.318 2.967 2.003

2007
1r.tr. 2.632 2.359 3.020 2.035

Habitatge protegit (€/m2)

4t.tr.2004 1.035 1.092 925 866

2005
1r tr. 1.043 1.112 982 913
2n tr. 1.044 1.131 1.008 916
3r tr. 1.056 1.116 959 932
4t.tr. 1.057 1.128 1.006 945

2006
1r.tr. 1.044 1.123 1.025 977
2n tr. 1.025 1.119 1.051 996
3r tr. 1.101 1.133 1.076 1.000
4t.tr. 1.145 1.162 1.070 1.016

2007
1r.tr. 1.152 1.165 1.087 1.020

Variació % Preu (€/m2)

Habitatge lliure Habitatge
Nou Segona mà Protegit

Província de Barcelona

1r.tr.2007/1r.tr.2006 10,2 6,9 10,3
4t.tr.2006/4t.tr.2005 11,0 10,1 8,3

Catalunya

1r.tr.2007/1r.tr.2006 10,3 7,5 3,7
4t.tr.2006/4t.tr.2005 10,8 10,6 3,1

CCAA Madrid

1r.tr.2007/1r.tr.2006 2,1 5,2 6,0
4t.tr.2006/4t.tr.2005 5,7 6,1 6,3

Espanya

1r.tr.2007/1r.tr.2006 7,4 7,1 4,4
4t.tr.2006/4t.tr.2005 9,6 8,6 7,5
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Això és particularment significatiu en el cas de Barcelona, do-
nat el superior pes del segment d’habitatge usat sobre el d’obra
nova dins del mercat. Segons les dades per grans municipis que
ofereix el Ministeri, només el 7,4% de les taxacions computa-
des a la ciutat per a l’elaboració dels preus durant el primer tri-
mestre de 2007 corresponien a habitatges nous, tres vegades
menys que a Madrid. Interessa accentuar que la frenada dels
preus a la ciutat de Barcelona ha estat molt intensa als dos mer-
cats en el primer trimestre de l’any, amb augments del 4,4 i del
5,5% al mercat nou i al secundari, respectivament. 

Tot el contrari del comportament dels preus a les altres tres
capitals de província catalanes, on els preus continuen enfilats
en taxes d’augment de dos dígits. Pel que fa als municipis de
l’entorn metropolità, el ventall de variacions també és molt
ampli, i va des d’un retrocés dels preus dels habitatges nous del
10,4% a l’Hospitalet a un augment del 27,7% a Santa Coloma.
En el mercat de segona mà, les variacions dels preus a les grans
ciutats metropolitanes són molt més moderades, i oscil·len en-
tre el 4 i l’11%.

Variació % Preu (€/m2)

L'Hospitalet de Sta Coloma de
Barcelona Llobregat Badalona Sabadell Terrassa Gramenet Mataró Girona Lleida Tarragona Madrid

Nou
1r.tr.07/1r.tr.06 4,4 –10,4 2,9 14,4 21,9 27,7 7,7 24,1 22,5 10,6 9,2
4t.tr.06/4t.tr.05 17,2 12,1 16,9 10,3 15,9 19,1 21,1 6,6 16,9 14,0 8,4

Segona mà
1r.tr.07/1r.tr.06 5,5 4,2 8,5 9,2 11,2 6,4 7,2 14,6 13,7 14,6 5,7
4t.tr.06/4t.tr.05 10,5 10,0 11,7 14,0 14,8 14,7 11,2 15,8 9,9 12,3 14,6

Preus de venda dels habitatges per ciutats Base 2005

L'Hospitalet Sta Coloma  

Barcelona de Llobregat Badalona Sabadell Terrassa de Gramenet Mataró Girona Lleida Tarragona Madrid

Habitatge lliure nou (€/m2)

2005
4t.tr. 3.929 3.140 2.923 2.747 2.680 2.527 2.699 2.859 1.888 1.996 3.612

2006
1r.tr. 4.237 4.138 3.203 2.698 2.692 2.533 3.128 2.882 1.880 2.205 3.917
2n tr. 4.469 3.629 3.242 2.917 2.923 3.252 3.102 3.091 2.053 2.277 3.990
3r tr. 4.560 3.695 3.363 3.045 3.191 2.926 3.367 2.971 2.034 2.168 3.976
4t.tr. 4.604 3.519 3.417 3.029 3.106 3.010 3.270 3.048 2.207 2.277 3.915

2007
1r.tr. 4.425 3.707 3.295 3.086 3.282 3.235 3.369 3.576 2.303 2.438 4.275

Habitatge lliure de segona mà  (€/m2)

4t.tr. 3.112 2.913 2.516 2.129 2.038 2.464 2.263 2.023 1.491 1.721 3.193

2006
1r.tr. 3.289 3.023 2.624 2.271 2.122 2.628 2.361 2.121 1.498 1.811 3.576
2n tr. 3.402 3.083 2.752 2.366 2.221 2.685 2.427 2.245 1.587 1.862 3.634
3r tr. 3.392 3.104 2.766 2.402 2.311 2.743 2.412 2.240 1.671 1.879 3.643
4t.tr. 3.439 3.205 2.812 2.427 2.339 2.826 2.515 2.343 1.639 1.933 3.660

2007
1r.tr. 3.468 3.149 2.847 2.479 2.361 2.795 2.532 2.429 1.704 2.077 3.780





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.1995 678.369 376.385 301.984 1.871.244 1.104.763 766.481 2.663.500 1.580.600 1.082.900
4t.tr.1996 679.737 377.372 302.365 2.007.299 1.185.031 822.268 2.848.200 1.688.500 1.159.700
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

1r.tr.2005 771.300 416.900 354.400 2.358.700 1.341.600 1.017.100 3.481.000 1.994.800 1.486.200
2n.tr.2005 801.200 438.200 363.000 2.389.000 1.357.500 1.031.500 3.528.000 2.020.200 1.507.700
3r.tr.2005 781.600 432.700 348.900 2.385.400 1.381.100 1.004.300 3.541.100 2.050.700 1.490.400
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

1r.tr.2006 832.600 445.300 387.300 2.476.700 1.398.650 1.078.050 3.619.500 2.066.200 1.553.300
2n.tr.2006 810.500 446.400 364.100 2.460.640 1.384.200 1.076.440 3.650.100 2.077.300 1.572.800
3r.tr.2006 806.700 450.700 356.000 2.469.850 1.409.820 1.060.030 3.672.600 2.105.400 1.567.200
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
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Població activa i ocupada

Nota: L'INE ha recalculat les xifres de l'EPA d'ençà el 1996 a partir de les projeccions de població basades en el Cens de 2001.
Font: Enquesta de Població Activa per a Barcelona i Catalunya i estimació pròpia a partir d'aquesta mateixa font per a la RMB.

El creixement de la població activa mostra dinàmiques dife-
rents en funció de la darrera expansió demogràfica. 

Segons les xifres oficials de referència, durant el primer tri-
mestre de 2007 la població activa a Catalunya ha superat per
primera vegada els 3,7 milions d’efectius, equivalent a una taxa
d’activitat del 62,1% de la població de 16 anys i més. Segons
l’EPA, en els darrers 12 mesos la població activa ha crescut en
unes 90.000 persones, un 2,5% més que un any abans. Una va-
riació que, sent notable, comença a revelar símptomes de desac-
celeració lògics després d’un quinquenni en el que el mercat
laboral català ha crescut en 600.000 actius, magnitud que equi-
val a un creixement anual mitjà del 3,9%. Una taxa excepcio-
nalment elevada gràcies als fluxos migratoris i a la progressiva
incorporació de la dona al mercat de treball regulat.  

A grans trets, aquesta evolució de la població activa catalana
s’ha donat també a la regió metropolitana i, amb alguna par-
ticularitat, a Barcelona. En el cas de l’àmbit metropolità, que
representa aproximadament dues terceres parts del mercat de
treball de Catalunya, el creixement anual mitjà del període
2001- 2006 s’estima a l’entorn del 3,4%, mig punt percentual
menys que al conjunt del país. En conseqüència, aquests dar-
rers anys s’ha ampliat el biaix de la taxa d’activitat desfavora-
ble a la regió metropolitana, amb una població més envellida
que la de la resta de Catalunya. En els darrers trimestres, el
creixement de la població activa s’ha alentit més intensament
que a la resta del país. En part, pel lleu retrocés –escassament
creïble– que l’EPA ha detectat entre els residents en edat de tre-
ballar a Barcelona.

1r.tr.07/ 4t.tr.06/ 4t.tr.05/ 4t.tr.04/
Variació (%) 1r.tr.06/ 4t.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03

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

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

Catalunya
Total actius 2,5 2,8 4,2 2,0
Homes 1,6 2,0 4,1 0,8
Dones 3,7 3,9 4,2 3,8

Evolució de les taxes d'activitat metropolitana
(%)
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Efectivament, segons aquesta font estadística, el total d’actius
residents a Barcelona durant els primers mesos d’enguany con-
firma la situació d’estancament mostrada durant la major part
de 2006. Els 807.600 actius residents a la ciutat el primer tri-
mestre d’enguany és un 3% més baix que el màxim assolit un
any abans. Una lectura més oberta de les dades no pot passar
per alt que el retrocés actual és, en part, una correcció inevita-
ble del 21% d’augment imputat al trienni 2002-2005. Òbvia-
ment, les xifres d’ocupats i les corresponents taxes d’activitat i
d’ocupació pateixen el mateix efecte. 

L’escassa credibilitat que mereixen unes xifres d’ocupació que
creixen amb força a tots els àmbits menys a Barcelona, on fins
i tot retrocedeixen, es veu reforçada per l’evolució d’altres
indicadors del mercat de treball que analitzarem en la resta del
capítol. A tall d’exemple, l’afiliació en situació d’alta a la Segu-
retat Social a la ciutat ha començat l’any creixent a una taxa del
3%, pràcticament idèntica a la del conjunt de Catalunya.        

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

1r.tr.07/ 4t.tr.06/ 4t.tr.05/ 4t.tr.04/
Variació (%) 1r.tr.06/ 4t.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03

Barcelona
Total ocupats –2,5 –0,9 12,3 1,7
Homes 0,7 –0,7 14,2 –1,3
Dones –6,2 –1,1 9,9 5,6

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

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

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

1r.tr.2005 703.900 390.500 313.400 2.174.020 1.245.710 928.310 3.204.800 1.871.300 1.333.500
2n.tr.2005 736.800 402.400 334.400 2.254.440 1.274.270 980.170 3.276.600 1.899.200 1.377.400
3r.tr.2005 735.500 407.200 328.300 2.257.810 1.296.420 961.390 3.323.800 1.933.000 1.390.800
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

1r.tr.2006 771.300 418.200 353.100 2.311.850 1.304.380 1.007.470 3.365.800 1.950.900 1.414.900
2n.tr.2006 752.300 422.000 330.300 2.313.780 1.303.710 1.010.070 3.413.900 1.971.400 1.442.500
3r.tr.2006 761.700 429.900 331.800 2.320.680 1.327.520 993.160 3.443.200 2.004.000 1.439.200
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

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

1r.tr.2006 77,4 85,3 70,0
2n.tr.2006 76,7 84,6 68,9
3r.tr.2006 75,9 84,5 67,3
4t.tr.2006 77,8 85,3 70,1

1r.tr.2007 77,2 83,0 71,0

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

1r.tr.2006 71,6 80,0 63,8
2n.tr.2006 71,1 79,9 62,4
3r.tr.2006 71,6 80,5 62,6
4t.tr.2006 72,8 80,8 64,8

1r.tr.2007 71,8 77,4 65,8
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Llocs de treball ocupats

Notes: Les dades d'autònoms en cursiva són mitjanes anuals. Les de Total d'afiliats de Barcelona i RMB són estimacions pròpies. 
Font (de totes les taules d'aquest apartat): Departament de Treball i Indústria de la Generalitat i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.  

El repunt del primer trimestre, recollit en el gràfic adjunt per a
la regió metropolitana, respon en bona mesura a factors esta-
cionals i conjunturals que obliguen a tractar-lo com una anoma-
lia puntual que es diluirà els propers mesos. Les dades d’abril,
majoritàriament provisionals en el moment de tancar aquesta
edició, i els primers avanços de maig apunten en la direcció
d’una trajectòria expansiva que a curt termini es mourà previ-
siblement a l’entorn o lleument per sobre del dos per cent. Re-
petir les taxes de creixement de l’ocupació de final de 2006 és
un objectiu raonable i desitjable des de l’òptica de fer compati-
ble que l’economia mantingui la trajectòria alcista dels darrers
anys a base d’una major productivitat del treball.   

L’ocupació a l’àrea de Barcelona enceta una fase de relativa
contenció amb taxes de creixement al voltant del dos per cent. 

En acabar el primer quadrimestre de 2007, el nombre de treba-
lladors afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social a Barce-
lona s’acosta al milió cent mil, aproximadament uns 25.000
més que un any abans. Una xifra que equival a un creixement
anual del 2,1%, una taxa sensiblement inferior a la del bienni
2005-2006. Sense perdre de vista l’impacte sobre aquestes va-
riacions de la darrera regularització extraordinària de treballa-
dors estrangers, sembla que les darreres dades de creixement
del nombre d’afiliats fan bones les previsions que apunten a
una imminent i progressiva desacceleració del mercat de treball
barceloní. Una tendència que també es comença a palesar tant
a l’entorn metropolità com a la resta de Catalunya.   

variació interanual (%)Saldo trimestral

Afiliats ���

2002 2003 2004 2005 20072006

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. 1995 663.865 1.263.463 1.705.443 442.280 827.500 1.626.660 2.252.000
31 des. 1996 674.151 1.300.405 1.756.657 113.356 296.760 448.400 836.000 1.658.930 2.295.200
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 març 2005 874.841 1.799.874 2.506.973 120.061 350.671 536.193 1.025.116 2.193.873 3.129.053
30 juny 2005 889.796 1.837.036 2.586.312 120.631 353.723 544.817 1.040.670 2.251.546 3.237.634
30 set. 2005 892.948 1.841.752 2.583.546 120.058 353.046 545.297 1.044.710 2.264.340 3.253.238
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 març 2006 914.313 1.883.623 2.628.013 121.003 357.445 549.022 1.065.675 2.310.570 3.298.097
30 juny 2004 924.799 1.900.030 2.685.297 121.544 360.506 558.289 1.075.701 2.330.350 3.360.132
30 set. 2006 932.213 1.912.772 2.690.564 121.048 359.767 558.564 1.080.660 2.339.700 3.360.053
31 des. 2006 935.931 1.916.608 2.672.993 122.218 363.383 562.057 1.081.365 2.338.954 3.338.604

31 març 2007 953.648 1.953.364 2.737.542 122.723 365.973 567.427 1.097.840 2.375.266 3.403.062
30 abril 2007 953.460 1.951.815 2.740.418 123.080 366.710 570.502 1.096.900 2.373.400 3.407.998

30 ab.2007/ 31 des.2006/ 31 des.2005/ 31 des.2004/
Variació (%) 30 ab.2006 31 des.2005 31 des.2004 31 des.2003

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

Autònoms
— Barcelona 1,4 1,2 0,9 1,8
— RMB 2,3 2,2 2,0 2,9
— Catalunya 2,9 2,6 2,6 3,6

Total
— Barcelona 2,1 2,3 3,9 1,4
— RMB 1,9 2,2 5,5 2,4
— Catalunya 2,1 2,4 5,8 2,8
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

Barcelona Regió Metropolitana RMB/

març 07/ Catalunya
Sectors des. 2005 des. 2006 març 2007 des. 2005 des. 2006 març 2007 març 06 (%) (%)

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.664 1.734 2.282 4.336 4.547 5.431 17,8 39,9
Indústries extractives 487 457 92 1.442 1.362 813 –39,3 20,8
Alimentació i begudes 10.383 9.200 9.713 32.215 30.462 32.757 3,2 47,0
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir 7.188 6.616 6.592 39.550 36.100 35.704 –8,7 65,6
Paper, edició, arts gràfiques i reprod. 16.771 16.048 16.138 39.746 38.976 39.689 –0,3 77,4
Química, cautxú i plàstics 17.882 17.531 17.778 66.293 64.546 66.062 –0,8 76,4
Ind. d'altres prod. minerals no metàl·lics 3.408 3.306 3.582 12.636 12.454 12.622 –0,5 56,8
Ind. metall inclòs maquinària i equip. 11.165 10.623 11.352 82.392 81.096 81.845 –1,2 68,1
Mat. i equip tècnic, electrònic i òptic 9.382 8.875 8.834 31.588 30.502 31.792 1,4 78,5
Vehicles i altre material de transport 25.129 24.371 24.390 46.109 44.640 47.211 3,8 84,5
Resta d'indústries manufactureres 4.218 4.054 3.621 20.177 19.063 18.995 –4,5 55,5
Prod. i distr. d'electricitat, gas i aigua 5.559 5.147 5.173 7.125 7.021 6.778 –4,0 60,9
Reciclatge 267 256 211 949 957 868 –9,3 65,2

Indústria 111.839 106.484 107.476 380.222 367.179 375.136 –1,0 68,1
Construcció 50.511 51.973 54.555 150.186 157.993 169.716 6,0 58,9

Venda i reparació de vehicles 10.625 10.561 11.128 30.871 31.314 32.731 5,6 62,0
Comerç a l'engròs i intermediaris 57.730 57.669 54.904 142.148 145.068 140.328 –1,6 76,7
Comerç al detall i reparacions 74.187 80.772 78.841 177.693 178.743 172.282 1,3 71,5
Hoteleria i restauració 51.523 53.381 54.975 92.983 95.865 101.095 6,3 64,3
Transports 22.744 24.333 23.515 48.980 52.241 51.915 4,7 68,5
Act. afíns transport, agències viatges 18.497 18.125 18.480 32.719 33.522 34.801 6,0 82,6
Correus i telecomunicacions 13.654 13.775 14.461 17.081 17.698 18.765 6,7 82,5
Finances i assegurances 45.587 44.883 41.481 59.578 59.815 56.118 –4,9 79,9
Serveis immobiliaris 18.178 18.895 19.456 31.083 32.649 32.815 2,4 76,5
Lloguer maquinària i equip 1.888 1.815 2.095 5.515 5.712 6.036 6,9 73,9
Activitats informàtiques 19.221 20.439 23.102 26.347 29.142 32.360 19,0 92,9
Investigació i desenvolupament 3.312 3.783 5.293 6.071 6.670 8.303 31,1 85,3
Altres serveis a les empreses 153.634 163.216 167.518 236.523 255.167 261.568 5,4 80,3
Administració pública i org. extraterr. 68.566 76.112 82.372 108.023 116.821 123.205 11,2 68,8
Ensenyament 45.984 47.649 51.802 81.416 85.211 90.211 9,1 76,8  
Serveis sanitaris i socials 68.453 71.895 73.155 123.253 131.907 134.531 9,8 73,4
Activitats associatives 15.381 15.545 13.797 22.551 22.993 19.789 –13,0 79,5
Activitats culturals i esportives 23.530 24.451 25.250 38.637 39.824 41.770 5,0 76,1
Resta serveis socials i personals 28.227 28.441 27.710 45.732 46.527 44.458 0,0 75,5

Serveis 740.921 775.740 789.335 1.327.204 1.386.889 1.403.081 4,7 74,5
Total assalariats 904.935 935.931 953.648 1.861.948 1.916.608 1.953.364 3,7 71,4

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 156 159 163 1.906 2.001 2.030 4,7 16,6
Indústria 10.408 10.074 9.938 37.880 37.008 36.780 –2,5 65,1
Construcció 9.818 10.213 10.415 53.118 56.110 57.319 6,0 56,1
Serveis 100.195 101.772 102.207 262.329 268.264 269.844 2,4 68,1

Total autònoms 120.746 122.218 122.723 355.674 363.383 365.973 2,4 64,5

Llocs de treball ocupats

L’anàlisi sectorial a partir de les dades de març –les darreres
disponibles amb aquest detall en el moment d’escriure aquest
comentari– encara no reflecteix les transformacions que el pu-
blicitat canvi de model econòmic ha de provocar en el teixit
productiu metropolità. Possiblement la conclusió final a partir
d’aquesta anàlisi serà que els senyals de canvi són ara per ara
tan febles que s’haurà d’esperar a que es confirmin per a valo-
rar-los. Si prenem com a referència l’àmbit metropolità per a
limitar l’impacte de l’efecte, un primer indici que apunta en la
direcció del canvi de model productiu és que s’ha moderat la
pèrdua d’ocupació industrial. Els 412.000 treballadors del sec-
tor que a final del primer trimestre estaven afiliats a la Segu-
retat Social es un nombre que iguala la mitjana d’afiliació del
conjunt de 2006.       

març 2007/ des.2006/ des.2005/
Variació (%) març 2006 des.2005 des.2004

Barcelona
Indústria –2,6 –4,7 –1,3
Construcció 3,5 3,1 9,8
Serveis 4,9 4,3 4,4

RMB
Agric., ram. i pesca 13,9 4,9 19,5
Indústria –1,1 –3,3 –2,6
Construcció 6,0 5,3 10,4
Serveis 4,3 4,1 5,3



68

Llocs de treball ocupats

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
març 2007 59.035 8.383 6.475 2.665 1.228 984 102 57 22 78.951

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
març 2007 136.990 21.084 16.599 6.490 2.821 1.949 195 101 25 186.254

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
març 2007 211.882 32.578 25.111 9.540 3.994 2.706 260 118 27 286.216

Evolució de l’ocupació per sectors a la RMB
(variació interanual)
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En la mateixa línia, a diferència de l’evolució a la baixa que
d’ençà el 2001 ha caracteritzat l’evolució de l’ocupació de la
pràctica totalitat de sectors industrials, les dades del primer tri-
mestre d’enguany reflecteixen una major heterogeneïtat de
comportaments. Sectors com ara l’alimentació, l’editorial i arts
gràfiques, el químic i els fabricants de vehicles i material de
transport i també de material electrònic i equipament tècnic,
han començat l’any consolidant i, en alguns casos, augmentant
lleument les corresponents plantilles. Una evolució remarcable
pel canvi de tendència que implica i per l’efecte compensatori
que pot jugar al costat de processos puntuals de deslocalització
d’empreses. 

Les taxes de creixement sectorial continuen mostrant un
ventall heterogeni d’intensitats amb la novetat de que
l’ocupació industrial tendeix a estabilitzar-se.

Els volums d’ocupació de la resta de grans sectors han conti-
nuat creixent al ritme de trimestres anteriors. Durant els pri-
mers mesos d’enguany la construcció ha mantingut el liderat de
l’augment de l’afiliació d’actius a la Seguretat Social en termes
relatius, amb un increment interanual del 6% a l’àmbit metro-
polità. El canvi de cicle que s’observa en alguns segments del
negoci immobiliari, especialment en la promoció residencial,
no s’ha traslladat encara a l’activitat constructora, molt recol-
zada aquest començament d’any en la inversió pública i en l’e-
xecució dels nombrosos projectes tramitats l’any passat. 



Barcelona economia 64

69

Llocs de treball ocupats
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En el cas del terciari, a banda de l’augment d’ocupació de la
majoria de serveis fora de mercat dependents directament dels
pressupostos públics, l’augment del 4,3% està força repartit a
les diverses branques llevat de dues excepcions significatives:
el comerç i els serveis immobiliaris. Dues activitats que des-
prés d’uns anys de forta expansió comencen a notar, amb dife-
rent intensitat, els efectes de l’augment del preu del diner en la
capacitat de despesa i d’inversió d’una població que ja suporta
uns elevats nivells d’endeutament. 

Entre les activitats terciàries més expansives pel que fa a incre-
ment de la capacitat productiva mesurada en nombre de treba-
lladors directes, destaquen l’hotelera i restauradora, el transport
tant de mercaderies com de passatgers incloses les activitats as-
sociades, les telecomunicacions, les activitats informàtiques, el
calaix de sastre dels serveis a les empreses i especialment, les
activitats d’investigació i desenvolupament.        

El pes del nombre de treballadors estrangers sobre el total
d’afiliats a la Seguretat Social tendeix a estabilitzar-se a
l’entorn del 12% del total.

Un altre tret destacable del mercat de treball metropolità segons
l’evolució del primer terç d’enguany és que el pes de la mà d’o-
bra estrangera sobre l’augment total de l’ocupació es manté per
sobre del 30%. El ritme de creixement de l’afiliació de treballa-
dors estrangers continua sent més elevat que el dels autòctons
alhora que persisteix el transvasament de mà d’obra, bàsica-
ment immigrant, del règim especial de la llar al règim general.
Això fa pensar que un cop acabat el procés extraordinari de
regularització de treballadors estrangers, l’ocupació irregular
–sense contractes ni cotitzacions socials– es refugia novament
en el treball a la llar. L’entrada efectiva de Romania i Bulgària
en la UE a començament d’enguany explica l’anormalitat de
les variacions interanuals del nombre de treballadors estrangers
agrupats en funció del país d’origen. 

abril 2007/ des. 2006/ des. 2005/
Variació (%) abril 2006 des. 2005 des. 2004

Província de Barcelona

Total 4,7 6,5 56,9
Comunitaris 46,7 22,0 18,4
No comunitaris –2,3 3,7 66,5

Catalunya

Total 6,8 7,6 55,2
Comunitaris 70,2 23,8 18,6
No comunitaris –4,7 4,7 64,0

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 març 2006 43.933 242.622 286.555
30 juny 2006 46.658 254.187 300.845
30 set. 2006 48.362 251.994 300.356
31 des. 2006 50.168 239.761 289.929

31 març 2007 65.262 240.073 305.335
30 abril 2007 66.205 240.829 307.034

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 març 2006 60.433 338.041 398.474
30 juny 2006 68.290 363.452 431.742
30 set. 2006 70.204 360.373 430.577
31 des. 2006 69.884 336.633 406.517

31 març 2007 105.086 328.534 433.620
30 abril 2007 107.515 332.719 440.234
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Contractació laboral

Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona per a totes les dades referi-
des a la ciutat. Departament de Treball de la Generalitat per a la resta.

gn-ab.2007/ 2n.sem.2006/ 2006/  2005/
Variació (%) gn-ab.2006 2n.sem.2005 2005 2004

Barcelona
Total contractes 0,3 4,5 2,9 6,2
Temporals –2,7 –1,9 –1,2 5,8
Indefinits 15,6 50,8 30,0 8,8

RMB
Total contractes 1,7 5,6 6,7 5,5
Temporals –1,5 –1,0 2,6 5,2
Indefinits 18,5 54,9 34,6 7,8

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits

Barcelona

1996 492.431 464.842 27.589
1997 568.954 508.653 60.301
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
1r.tr. 224.086 187.780 36.306
2n.tr. 226.016 193.364 32.652
3r.tr. 221.370 187.823 33.547
4t.tr. 241.289 193.577 47.712

2007
1r.tr. 223.349 180.271 43.078

gn.-ab. 290.293 235.896 54.397

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
1r.tr. 432.896 367.613 65.283
2n.tr. 479.299 417.752 61.547
3r.tr. 472.686 420.076 52.610
4t.tr. 489.712 428.692 61.020

2006 1.999.753 1.675.993 323.760
1r.tr. 493.178 415.235 77.943
2n.tr. 490.683 420.889 69.794
3r.tr 493.032 419.184 73.848
4t.tr. 522.860 420.685 102.175

2007
1r.tr. 500.715 406.421 94.294

gn.-ab. 645.505 526.317 119.188

Contractes registrats
variació (%)milers

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Contractes segons tipologia i sexe

Contractes Dones Homes Total Var.(%)

2006 2006/05

Total Indefinits 75.304 74.913 150.217
— ordinaris 24.582 33.749 58.331 n.d.
— foment contractació 18.024 8.151 26.175 n.d.
— per a minusvàlids 312 348 660 n.d.
— convertits en indefinits 32.386 32.665 65.051 n.d.

Total Temporals 403.876 358.668 762.544
— obra o servei 126.951 148.225 275.176 n.d.
— eventuals 183.140 174.750 357.890 n.d.
— interinitat 87.215 28.664 115.879 n.d.
— inserció i minusvàlids 300 495 795 n.d.
— relleu i jubil. parcial 1.055 1.344 2.399 n.d.
— formació i pràctiques 3.262 3.673 6.935 n.d.
— resta 1.953 1.517 3.470 n.d.

1r.tr.2007 2007/06

Total Indefinits 21.687 21.391 43.078 18,7
— ordinaris 8.686 11.095 19.781 34,3
— foment contractació 5.841 2.977 8.818 52,2
— per a minusvàlids 78 133 211 28,7
— convertits en indefinits 7.082 7.186 14.268 –8,6

Total Temporals 96.821 83.450 180.271 –4,0
— obra o servei 30.396 36.296 66.692 –2,9
— eventuals 41.294 38.303 79.597 –6,9
— interinitat 23.643 7.157 30.800 3,9
— inserció i minusvàlids 100 93 193 –11,9
— relleu i jubil. parcial 251 362 613 –3,9
— formació i pràctiques 722 784 1.506 –19,1
— resta 415 455 870 –30,3

La contractació laboral comença 2007 mantenint un to
moderadament alcista.

Atès l’èxit assolit per la política de bonificació de la conversió
de contractes temporals en indefinits, és d’esperar que enguany
la formalització de contractes no assoleixi els volums de l’any
passat. Els dos milions de contractes i especialment els més de
323.000 indefinits registrats el 2006 a la regió metropolitana són
màxims anuals difícils de superar a mitjà termini. En conse-
qüència, el 18,5% de creixement interanual que ha registrat la
contractació indefinida durant el primer quadrimestre de 2007
anirà a menys el que resta d’any. 
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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
1r.tr. 55.266 49.374 6.189 800 63.058
2n.tr. 69.138 61.982 6.682 1.012 69.477
3r.tr. 62.617 57.753 7.842 778 59.126
4t.tr. 66.443 56.739 8.567 1.099 67.798

2006 255.593 215.769 26.942 4.083 260.157
1r.tr. 58.216 54.246 7.188 939 67.191
2n.tr. 66.283 56.155 5.868 787 64.271
3r.tr. 66.062 53.228 6.173 831 61.529
4t.tr. 65.032 52.140 7.713 1.526 67.166

2007
1r.tr. 55.093 50.619 6.220 1.070 67.269

En el cas de Barcelona, les xifres del primer terç d’enguany par-
len de manteniment pel que fa al nombre de contractes tempo-
rals i d’augment força significatiu dels indefinits. Un increment
que, en funció de les modalitats contractuals, es basa en els ordi-
naris i en els de foment de la contractació mentre que perden
pes, lògicament, els temporals convertits en indefinits. En el cas
de la contractació temporal, amb l’excepció dels contractes per
interinitat, la resta de modalitats tanquen el primer trimestre
amb volums inferiors als del mateix període de 2006. En total,
el retrocés és d’un 4% i, a diferència de la distribució igualità-
ria per sexes dels indefinits, els contractes temporals continuen
majoritàriament associats a les dones.

L’impuls que mostra la contractació indefinida durant els pri-
mers mesos d’enguany fa sospitar que una part dels contractes
registrats corresponen de fet a contractes formalitzats abans de
final de 2006. Si és així, els percentatges tan elevats que ha
assolit la contractació indefinida sobre el total per sectors a co-
mençament d’any s’aniran moderant a mesura que s’esvaeixi
l’efecte de la bonificació de la contractació indefinida molt con-
centrada durant el segon semestre de 2006.          

Contractació indefinida

Contractes indefinits
Contractes indefinits/Total contractes

(%)contractes
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1r.tr.07/ 2n.sem.06/
Variació (%) 1r.tr.06/ 2n.sem.05/ 2006/2005 2005/2004

Menys d'1 mes –5,4 1,6 0,8 9,4
1-6 mesos –6,7 –8,0 –4,5 4,6
6-18 mesos –13,5 –15,4 –18,2 16,5
Més de 18 mesos 14,0 25,6 10,7 66,3
Indeterminada 0,1 1,4 0,3 2,0

1r.tr.07/ 2n.sem.06/
Variació (%) 1r.tr.06/ 2n.sem.05/ 2006/2005 2005/2004

Indústria –15,1 –7,1 –10,7 –7,0
Construcció 0,1 8,5 10,5 7,9
Serveis 0,4 4,8 3,0 6,8

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
1r.tr. 10.254 30,0 14.515 13,9 180.905 14,4
2n.tr. 10.403 25,7 15.972 11,4 211.944 12,2
3r.tr. 8.902 23,3 14.221 10,0 189.616 11,3
4t.tr. 8.827 23,9 14.206 10,8 206.136 12,2

2006 34.262 30,6 65.093 15,9 812.104 15,9
1r.tr. 9.523 29,3 18.149 13,9 196.028 15,8
2n.tr. 8.277 28,8 16.099 14,1 201.274 13,9
3r.tr. 7.650 28,8 14.870 15,0 198.619 14,6
4t.tr. 8.812 35,4 15.975 20,8 216.183 19,0

2007
1r.tr. 8.083 32,0 18.163 18,0 196.722 18,8

Nota: Els percentatges corresponen al pes dels contractes indefinits sobre el total sectorial. 
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Atur registrat

ab.2007/ des.2006/ des.2004/ des.2003/ 
Variació (%) ab.2006 des.2005 des.2003 des.2002

Barcelona
Total –6,2 –0,5 –3,1 –0,1
Masculí –8,2 –1,9 –2,7 1,4
Femení –4,6 0,6 –3,5 –1,4

RMB
Total –5,0 –0,6 –0,1 1,2
Masculí –8,1 –3,3 1,3 1,8
Femení –2,7 1,5 –1,4 0,8

Catalunya
Total –4,4 –0,7 0,4 1,6
Masculí –7,3 –3,2 1,9 2,6
Femení –2,3 1,2 –0,7 0,8

0

Variació interanual de l’atur registrat
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El creixement econòmic continua incidint positivament en
l’evolució de l’atur registrat.

Segons les darreres dades disponibles en el moment d’escriure
aquest comentari, el mes d’abril s’ha tancat amb poc més de
51.600 barcelonins inscrits com aturats al sistema públic d’o-
cupació, un 6,2% menys que un any abans. En termes absoluts,
són gairebé quatre mil aturats menys en només un any. Aquesta
evolució tan favorable s’ha d’imputar bàsicament a l’impuls
que ha mantingut el procés de creació de llocs de treball durant
el primer terç d’enguany però també a l’estancament de la
població activa que reflecteix l’EPA. 

Evolució de l’atur registrat 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Masculí Femení Total Masculí Femení Total Masculí Femení

31 des. 1995 76.068 38.808 37.260 220.883 109.646 111.237 296.648 143.853 152.795
31 des. 1996 66.625 33.273 33.352 202.994 99.511 103.483 275.615 131.979 143.636
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 març 2005 45.417 21.378 24.039 149.889 67.150 82.739 206.865 89.606 117.259
30 juny 2005 54.845 24.659 30.186 181.128 76.385 104.743 247.969 102.332 145.637
30 set. 2005 57.238 25.623 31.615 190.811 81.503 109.308 266.392 112.366 154.026
31 des. 2005 53.503 24.653 28.850 182.517 80.766 101.751 262.605 115.362 147.243

31 març 2006 56.493 25.689 30.804 190.620 81.410 109.210 270.573 113.914 156.659
30 juny 2006 53.663 23.666 29.997 181.472 74.563 106.909 250.757 101.628 149.129
30 set. 2006 53.581 23.958 29.623 181.982 77.226 104.756 255.144 107.309 147.835
31 des. 2006 53.229 24.196 29.033 181.343 78.080 103.263 260.749 111.713 149.036

31 març 2007 52.879 23.559 29.320 179.470 74.412 105.058 254.720 104.183 150.537
30 abril 2007 51.618 22.822 28.796 176.623 72.496 104.127 248.659 100.958 147.701

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 i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Òbviament, la reducció de les xifres d’atur és una dinàmica
general a tot el país, però és a Barcelona on assoleix una de les
intensitats més elevades. Tant a la resta de l’àmbit metropolità
com de Catalunya, la retallada del nombre d’efectius desocu-
pats es mou entre el 4 i el 4,5%, uns dos punts percentuals
menys que a la capital. Una evolució que sembla directament
condicionada per una conjuntura encara lleument expansiva de
la població activa en aquests àmbits. Deixant de banda que no
són magnituds comparables en termes absoluts, s’observa una
relació clara entre les respectives tendències; a més creixement
del nombre d’actius li correspon un descens més moderat de
l’atur. 
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Atur registrat

L’evolució per sexes posa de manifest que durant el primer
quadrimestre s’ha mantingut la tendència de final de 2006 que
mostrava una evolució força més positiva de l’atur masculí que
no pas del femení. A banda de components estacionals que pro-
voquen fluctuacions importants dels volums d’ocupació en al-
guns segments del terciari i del notable creixement acumulat
els darrers anys per la població activa femenina, possiblement
la intensa retallada de l’atur masculí durant el primer terç d’en-
guany s’hagi d’imputar també a la conjuntura notablement
expansiva de sectors com ara l’industrial i la construcció, acti-
vitats en les que l’ocupació és majoritàriament masculina.     

Barcelona RMB

Variació (%) ab.07/ab.06 ds.06/ds.05 ab.07/ab.06 ds.06/ds.05

menys de 25 anys –15,9 –8,5 –17,3 –13,2
25-44 anys –8,4 0,1 –7,1 0,0
45 i més –2,0 0,4 0,3 1,8

Primari –14,6 –25,8 –6,7 –15,8
Indústria –11,2 –5,2 –6,4 –0,4
Construcció –9,1 –8,8 –7,9 –5,2
Serveis –4,1 1,9 –2,9 1,3
S.o.a. –17,9 –7,4 –19,1 –13,9

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 i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Evolució de l'atur registrat segons edat i sector d'activitat

Període <25 anys 25-44 45 i més Primari Indústria Construcció Serveis S.o.a.

Barcelona

31 des. 1996 9.255 31.256 26.114 179 18.554 3.946 36.435 7.511
31 des. 1997 7.584 28.243 23.037 190 14.196 3.259 34.114 7.105
31 des. 1998 5.113 23.535 21.292 197 11.859 2.590 29.793 5.501
31 des. 1999 3.488 20.141 20.542 203 10.032 2.330 27.103 4.503
31 des. 2000 2.993 18.733 19.163 144 8.571 2.231 26.199 3.744

31 des. 2001 3.644 20.158 19.475 135 8.559 2.544 28.427 3.612
31 des. 2002 4.551 21.786 20.092 195 8.303 2.631 31.083 4.217
31 des. 2003 4.742 21.100 20.537 352 7.739 2.861 31.047 4.380
31 des. 2004 4.200 20.259 20.477 287 6.941 2.818 31.029 3.861
31 des. 2005 4.564 25.340 23.599 341 7.974 3.404 38.893 2.891

31 març 2006 4.880 26.941 24.672 346 8.319 3.347 41.473 3.008
30 juny 2006 4.051 25.454 24.158 280 7.993 2.997 39.584 2.809
30 set. 2006 4.484 25.457 23.640 252 7.939 3.077 39.310 3.003
31 des. 2006 4.177 25.364 23.688 253 7.563 3.103 39.634 2.676

31 març 2007 3.901 24.940 24.038 259 7.332 2.946 39.932 2.410
30 abril 2007 3.688 24.019 23.911 270 7.252 2.899 38.932 2.265

Regió Metropolitana

31 des. 1996 38.954 98.040 66.000 875 67.857 17.991 92.253 24.018
31 des. 1997 30.720 86.909 59.740 963 54.737 14.641 86.387 20.641
31 des. 1998 20.294 70.991 54.506 791 45.563 10.684 74.018 14.735
31 des. 1999 13.256 61.780 52.126 640 38.184 9.425 67.401 11.512
31 des. 2000 12.647 57.866 48.957 483 34.216 9.217 65.996 9.558

31 des. 2001 16.229 65.282 52.352 491 37.302 11.208 74.875 9.987
31 des. 2002 18.219 71.208 56.555 575 38.186 12.182 83.401 11.638
31 des. 2003 18.627 70.303 58.871 674 36.919 12.695 84.958 12.555
31 des. 2004 17.028 69.031 61.524 673 35.098 13.206 86.874 11.732
31 des. 2005 18.907 88.402 75.208 1.430 42.942 15.696 112.019 10.430

31 març 2006 19.115 93.403 78.102 1.377 45.049 14.761 119.055 10.378
30 juny 2006 16.263 88.216 76.993 1.073 43.984 13.594 113.133 9.688
30 set. 2006 17.911 88.086 75.985 1.219 43.562 14.511 112.301 10.389
31 des. 2006 16.419 88.369 76.555 1.204 42.764 14.880 113.512 8.983

31 març 2007 15.482 86.141 77.847 1.176 41.973 13.483 114.616 8.222
30 abril 2007 14.692 84.258 77.673 1.151 41.739 13.233 112.606 7.894

Catalunya

31 des. 2006 25.735 129.114 105.900 3.384 60.293 23.917 160.199 12.956
30 abril 2007 22.267 120.102 106.290 3.069 58.634 20.691 155.209 11.056



També s’observen diferències substancials en l’evolució per
edats. Segons aquestes dades, l’atur juvenil continua cedint pro-
tagonisme –negatiu- als desocupats amb més anys d’experièn-
cia laboral. Una lectura possible després d’una dècada llarga de
creixement econòmic sostingut en la que l’estoc de llocs de tre-
ball existents a Catalunya ha augmentat aproximadament en un
milió, és que l’atur ha envellit progressivament. Mentre que el
nombre de desocupats més joves retrocedeix trimestre rere tri-
mestre, els aturats de més edat s’estanquen o creixen lleument.

Les taxes d’atur per sexes posen de manifest algunes de les
peculiaritats del model de creixement.

En línia amb el descens persistent del total de desocupats, les
taxes d’atur als diferents àmbits considerats evolucionen igual-
ment a la baixa, assolint valors mínims cada cop més difícils
de superar. 

L’evolució per sexes reflecteix, però, que malgrat que la dona
juga un paper cada cop més important en el mercat de treball
regulat, la taxa d’atur femení manté un diferencial amb la del
col·lectiu masculí que s’ha de qualificar de sorprenent per la
seva magnitud i evolució, atès el procés accelerat de terciarit-
zació que caracteritza l’activitat econòmica metropolitana i
catalana. Un dels factors que podrien explicar aquest desequi-
libri és l’expansió tan exagerada de l’activitat constructora.

Els relativament recents canvis metodològics introduïts en la
comptabilitat de l’atur i en l’EPA, afegits a la regularització de
treballadors estrangers i darrerament a la política d’ajuts per a
fomentar l’ocupació estable, aconsellen deixar passar més temps
per intentar identificar les raons que poden ajudar a explicar
aquest fenomen. 

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. 1995 11,3 10,3 12,3 11,8 9,9 14,5 11,1 9,1 14,1 15,1
31 des. 1996 9,8 8,8 11,0 10,1 8,4 12,6 9,7 7,8 12,4 13,3
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 març 2005 5,9 5,1 6,8 6,4 5,0 8,1 5,9 4,5 7,9 8,2
30 juny 2005 6,8 5,6 8,3 7,6 5,6 10,2 7,0 5,1 9,7 9,5
30 set. 2005 7,3 5,9 9,1 8,0 5,9 10,9 7,5 5,5 10,3 9,6
31 des. 2005 6,5 5,4 7,7 7,4 5,8 9,6 7,3 5,6 9,6 9,9

31 març 2006 6,8 5,8 8,0 7,7 5,8 10,1 7,5 5,5 10,1 10,1
30 jnny 2006 6,6 5,3 8,2 7,4 5,4 9,9 6,9 4,9 9,5 9,1
30 set. 2006 6,6 5,3 8,3 7,4 5,4 10,0 6,9 5,1 9,4 9,1
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 abril 2007 6,4 5,1 8,1 7,1 5,1 9,5 6,7 4,8 9,2 9,0

Aturats registrats
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Nota: A començament de 2005 es trenca la sèrie.
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Nota: Trencament de la sèrie en el segon trimestre.

Atur registrat
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Marco económico mundial

• Las previsiones de los principales organismos internaciona-
les prevén un crecimiento del PIB mundial ligeramente por
debajo del 5%. La fuerte expansión que caracteriza la econo-
mía mundial por cuarto año consecutivo empieza 2007 mos-
trando señales débiles de moderación. 

• Como factores responsables de esta contención del creci-
miento económico se apunta el endurecimiento de la política
monetaria, el encarecimiento de muchas materias primas bá-
sicas para la producción industrial y también la incertidum-
bre que mantiene los precios del petróleo en la banda alta.

• Los primeros avances de la evolución del PIB de Estados
Unidos correspondiente al primer trimestre de 2007 presen-
tan un crecimiento interanual inferior al dos por ciento, el
más bajo de los últimos cuatro años. 

• El crecimiento del primer trimestre en la UE se estima lige-
ramente por debajo del de la segunda mitad de 2006. Res-
ponde a la desaceleración prevista para el conjunto de la eco-
nomía mundial aunque un crecimiento en torno al tres por
ciento para 2007 equivaldría a consolidar la trayectoria alcis-
ta de un año antes. 

• La pérdida de impulso de la economía norteamericana y los
titubeos que muestran la europea y la japonesa refuerzan el
protagonismo de las economías industriales emergentes, con
China e India a la cabeza, en el crecimiento económico mun-
dial.

Economic world-wide frame

• The forecasts of the main international organisations advance
a growth of the world-wide GDP slightly under 5%. The
strong expansion that characterises the world-wide econom-
ics for fourth consecutive year starts in the year 2007 show-
ing feeble signals of moderation.

• As factors responsible of this restraint of the economic
growth, they can be mentioned the hardening of the monetary
policy, the price increase of many basic raw materials for the
industrial production and also the uncertainty that sustains
the prices of the oil on the high band.

• The first advances of the evolution of the GDP of the United
States corresponding to the first quarter of 2007 show an
interanual growth below two percent, the lowest of the last
four years.

• The growth of the first quarter in the EU is estimated slight-
ly under that of the second half of 2006, as a result of the
foreseen deceleration for the world-wide economy as a
whole, although a growth about three percent for 2007 would
amount to consolidate the upward trend of a year before.

• The loss of impulse of the North American economy and the
doubts shown by the European and the Japanese, reinforce
the protagonism of the emergent industrial economies, with
China and India at the head, in the world-wide economic
growth.

1 Datos correspondientes al último mes del trimestre. Figures of the last month of the quarter. 2 Para Estados Unidos, el indicador compuesto avanzado substituye al indicador de clima
económico. For USA, the advanced composite indicator replaces the economic climate indicator. 3 Para España, datos de la EPA/ For Spain, Labour Market Survey's figures. 
Fuentes/Sources: INE, OCDE, Eurostat y Banco de España.

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

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

II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007 II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007 II.2006 III.2006 IV.2006 I.2007

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

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

Demanda externa/External Demand –0,2 –0,2 0,5 0,2 0,1 –0,1 0,7 0,0 –1,0 –1,0 –0,9 –0,7
aportación al crecimiento del PIB (%)

Clima económico/Economic climate 106,0 106,0 106,5 106,7 108,5 109,6 112,0 112,2 98,2 99,1 100,7 100,4
Índice: 2000=100

Producción industrial/Industrial production 107,4 108,4 108,0 108,3 107,8 108,6 109,4 110,1 106,3 107,4 108,4 109,3
Indice 2000=100

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

Tasa de paro/Unemployment rate3 4,6 4,6 4,5 4,4 8,0 7,8 7,6 7,3 8,5 8,1 8,3 8,2
en % de la población activa/% of labour force

Precios de Consumo/Consumer prices1 4,3 2,1 2,5 2,8 2,4 1,9 2,1 2,2 4,0 2,9 2,7 2,5
tasa de variación anual (%)/% change on year

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 5,33 5,31 5,28 5,27 3,23 3,57 3,90 4,12 2,99 3,33 3,68 3,88
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 5,17 4,78 4,60 4,61 4,16 3,95 3,98 4,15 3,99 3,76 3,82 4,01
Rendimiento de la deuda pública a 10 años

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — — 1,256 1,273 1,321 1,324 — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro



Barcelona economia 64

77

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

Evolución de la economía española

• La economía española, que empezó el año creciendo un
4,1%, encara los meses centrales de 2007 con el mismo im-
pulso con que cerró 2006. A pesar del esfuerzo exportador, el
crecimiento continua apoyado en la demanda nacional.

• El crecimiento del PIB del primer trimestre de 2007 es tribu-
tario, sobre todo, de la reactivación de la actividad industrial,
básicamente de los sectores exportadores, de los fabricantes
de bienes de equipo y de los relacionados con la construc-
ción. También, aunque en términos absolutos es menos rele-
vante, del sector primario.

• El aumento de los tipos de interés fuerza al consumo privado
y a la construcción residencial a ceder protagonismo a la in-
versión de las empresas. Es un rasgo que apunta en la direc-
ción del deseable cambio de modelo económico.

• La construcción ha continuado liderando el crecimiento del
PIB en términos relativos pero con una tasa más baja que un
año antes. El terciario, que por su volumen condiciona la
evolución del conjunto de la economía, va a remolque del
resto de sectores y continúa apoyado en los servicios de fuera
de mercado.

Evolution of the Spanish economy

• The Spanish economy, which started the year with an
increase of 4,1%, faces the central months of 2007 with the
same impulse of the close of 2006. In spite of the exporting
effort, the growth is still backed up in the national demand.

• The growth of the GDP of the first quarter of 2007 is due,
especially, to the recovery of the industrial activity, basically
of the exporting sectors, the manufacturers of capital goods
and the ones related with the construction. Also, although to
a lesser extent in absolute terms,  is due to the recovery of the
the primary sector.

• The increase of the interest rates forces the private consump-
tion and the residential construction to yield protagonism to
the investment of the companies. It is a feature that aims in
the direction of the desirable change of economic model.

• The construction has continued leading the growth of the
GDP in relative terms but with a rate lower than a year
before. The tertiary, which for its volume conditions the evo-
lution of the economy as a whole, goes on tow of the rest of
sectors and it continues backed by the services out of the
market.

Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 
— Total (miles Tm) en.-ab.07

16.126 8,2 47.631 n.d. 5,9Total (thousands of tons) jn.-ap.07
Salidas (miles Tm) en.-ab.07

6.194 14,6 n.d. n.d. 12,7Outflow (thousands of tons) jn.-ap.07
Entradas (miles Tm) en.-ab.07

9.933 4,6 n.d. n.d. 2,1Inflow (thousands of tons) jn.-ap.07
— Carga general (miles Tm) en.-ab.07

11.430 16,9 n.d. n.d. 16,5General freight (thousands of tons) jn.-ap.07
— Contenedores (miles Teus) en.-ab.07

827 14,5 2.423 n.d. 11,9Containers (thousands of TEUs) jn.-ap.07
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Transporte público de pasajeros /  Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) en.-ab.07 211.403 3,2 607.553 2,6 2,4Urban service (thousands) jn.-ap.07
— Red Metro y FGC (miles) en.-ab.07 125.085 3,3 357.429 3,0 2,4Underground (Metro & FGC) (thousands) jn.-ap.07
— Autobús (miles) en.-ab.07 69.889 2,9 203.793 1,9 1,0Bus (thousands) jn.-ap.07
Servicio ferroviario de cercanías (miles) I.07

43.421 2,4 170.596 0,0 1,1Railway suburban service (thousands) 1st.Q.07

Absolute value and Last 12 months and 2006/05
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Transportes / Transport

Valor absoluto Últimos 12 meses 2006/05
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
— Total (miles) en.-ab.07 9.467 8,7 30.764 11,2 10,5

Total (thousands) jn.-ap.07
— Interior (miles) en.-ab.06 4.661 6,3 14.640 7,0 7,4

Domestic (thousands) jn.-ap.07
— Internacional (miles) en.-ab.07 4.774 11,8 15.971 15,7 13,8

International (thousands) jn.-ap.07
Puerto. Total (miles) en.-ab.07 433 19,5 2.609 n.d. 15,0
Port. Total (thousands) jn.-ap.07
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Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

• One of the outstanding results of the first quarter of this year
is that the market tertiary  shows a notorious inability to sus-
tain the strong growth of the GDP. For fourth consecutive
quarter the interanual growth of the market services has been
lower than that of the rest of sectors.

• The Spanish economy has achieved to contain the evolution
of the inflation around an interanual growth of 2,5%. On the
fringe of the influence of the price of the derivatives of the oil
on the evolution of the CPI, it is also necessary to consider
the impact on the domestic prices derived from the strength-
ening of the euro.

Metropolitan economic outlook

• The growth of the industrial production is consolidated while
it continues the drip of companies and productive invest-
ments towards locations with more affordable operating
costs.

• Out of the entrepreneurial opinions, it results a quite positive
assesment of the evolution of its business during the first
quarter of the year and also of the short-term perspectives.
The great novelty is that this climate starts to have effects on
the sectorial employment.

• Uno de los resultados destacados del primer trimestre de este
año es que el terciario de mercado muestra una notoria inca-
pacidad de mantener el ritmo de avance del PIB. Por cuarto
trimestre consecutivo el crecimiento interanual de los servi-
cios de mercado ha sido más bajo que el del resto de sectores.

• La economía española ha conseguido contener la evolución
de la inflación en torno a un crecimiento interanual del 2,5%.
Al margen de la influencia del precio de los derivados del
petróleo en la evolución del IPC, también hay que considerar
el impacto sobre los precios interiores derivado del fortaleci-
miento del euro. 

La coyuntura económica metropolitana

• Se consolida el crecimiento de la producción industrial a la
vez que continúa el goteo de empresas e inversiones pro-
ductivas hacia localizaciones con costes operativos más ase-
quibles.

• De las opiniones de los empresarios industriales se despren-
de una valoración bastante positiva de lo que ha sido la evo-
lución de su negocio durante el primer trimestre de este año
y también de las perspectivas a corto plazo. La gran novedad
es que este clima empieza a repercutir en la ocupación sec-
torial.

Vehículos
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U.E.Barcelona (prov.) Cataluña España

Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto Últimos 12 meses 2006/05
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Consumo de energía y matriculación de vehículos / Energy consumption and auto registrations

Agua para uso cial./ind. (Miles m3) I.07 7.713 –1,3 31.560 –0,2 –0,3Water (comm./ind. uses) (Thousands m3) 1st.Q
Gas natural (Gwh) I.07 838 –28,2 1.908 –32,4 –24,7Piped gas 1st.Q
Electr. baja tensión (cial.-ind.) (Gwh) I.07 547 0,6 2.273 2,4 3,4Electricity (commercial/indus.uses)(Gwh) 1st.Q
Matriculación de vehículos (prov.) en.-ab.07 87.823 –5,8 279.119 –4,4 –1,9Auto registrations (province) jn.-ap.07

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays

Total pernoctaciones (miles) en.-ab.07 4.153 8,7 13.532 17,9 20,7Hotel overnight stays (thousands) jn.-ap.07
Visitantes según motivo de visita (miles) en.-ab.07 2.237 12,8 6.963 16,2 18,6Visitors by purpose (thousands) jn.-ap.07
— Negocios (miles) en.-ab.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.Business (thousands) jn.-ap.07
— Turismo (miles) en.-ab.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.Tourism (thousands) jn.-ap.07
— Ferias, congresos y otros (miles) en.-ab.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.Fairs, conventions & others (thousands)jn.-ap.07

I.P.C. (Variación acumulada e interanual) /   C.P.I. (consumer prices index)(annual variation)

Barcelona (prov.) (%) en.-ab.07 1,5 — — 2,7 2,8Barcelona (province) (%) jn.-ap.07
Cataluña (%) en.-ab.07 1,5 — — 2,7 2,8Catalonia (%) jn.-ap.07
España (%) en.-ab.07 1,5 — — 2,4 2,7Spain (%) jn.-ap.07
U.E. (armonizado) (%) en.-ab.07 1,1 — — 2,2 2,1E.U. (harmonized) (%) jn.-ap.07

Absolute value and Last 12 months and 2006/05
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

• Después de dos años en los que el crecimiento de las expor-
taciones industriales ha superado el del PIB, los primeros
datos de 2007 dejan entrever un crecimiento menos expansi-
vo. Una evolución insuficiente para frenar la tendencia alcis-
ta del saldo deficitario de la balanza comercial entre exporta-
ciones e importaciones. Un indicador de la pérdida de peso
relativo que viene registrando la industria en Cataluña en
favor del terciario y de la construcción.

• El puerto de Barcelona cierra el primer tercio de 2007 con un
aumento interanual del tráfico mercantil del 8,2%. El creci-
miento de la actividad portuaria se basa cada vez más en el
tráfico exterior de productos elaborados o semi-transforma-
dos, transportados mayoritariamente en contenedores.

• La ampliación de la capacidad operativa de la plataforma
aeroportuaria explica el crecimiento sostenido que registra el
tráfico de pasajeros. Gracias al segmento de los cruceros, el
puerto crece a una tasa anual del 15%, mientras que el tráfi-
co por el aeropuerto avanza un 11% por el dinamismo en el
ámbito de la UE.                   

• En sintonía con el crecimiento de la movilidad de larga dis-
tancia, el número de visitantes que han pernoctado en la ciu-
dad durante los primeros meses de 2007 ha crecido un 12,8%
en relación a un año antes. Con una estancia media de casi
dos noches por visitante, los hoteles de la ciudad han fac-
turado algo más de un millón de pernoctaciones de media
mensual. 

• El endeudamiento del sector privado –ya sea para financiar
los planes de inversión de las empresas o la compra de
vivienda– condiciona el crecimiento del crédito bancario y
frena la demanda de bienes de consumo duradero como refle-
ja el ligero y sostenido retroceso de las matriculaciones de
vehículos.

• After two years in which the growth of the industrial exports
has overcome that of the GDP, the first data of 2007 point
towards a less expansive growth. An insufficient evolution to
stop the upward trend of the deficit of the commercial bal-
ance between exports and imports. An indicator of the loss of
relative weight registered by the industry in Catalonia in
favor of the tertiary and the construction.

• The port of Barcelona closes the first third of 2007 with an
interanual increase of the mercantile traffic of 8,2%. The
growth of the port activity is increasingly based on the  exter-
nal traffic of elaborated or semitransformed products, trans-
ported mostly in containers.

• The enlargement of the operating capacity of the port and air-
port platform explains the sustained growth recorded by the
traffic of passengers. Thanks to the segment of the cruises,
the port grows to an annual rate of 15% and the airport 11%
due to the dynamism of the traffic within the area of the EU.

• In tune with the growth of the mobility of long distance, the
number of visitors of the city during the first months of 2007
has increased by 12,8% compared with the previous year.
With an average staying of almost two nights per visitor, the
hotels of the city have billed on monthly average around a
million of overnight stayings.

• The indebtedness of the private sector -already are to fund the
plans of investment of the companies or housing acquisition-
conditions the growth of the bank credit and stops the
demand of consumer good long-lasting how it reflects the
slight and sustained backward trend of the registration of
vehicles.
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Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real state market

Valor absoluto y Últimos 12 meses y 2006/05
Indicadores Período tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)

Construcción y licencias de obras /  Construction and building permits 

Viviendas iniciadas I.07 1.404 –26,0 5.310 –19,1 –0,7Started dwellings 1st.Q
Viviendas iniciadas (RMB) I.07 13.089 5,8 52.744 11,8 14,3Started dwellings (metropolitan area) 1st.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
— Superficie total (m2) I.07 189.263 –58,4 1.277.640 –19,2 9,4Total area (sq. m.) 1st.Q
— Número de viviendas I.07 1.267 –34,4 5.728 –21,5 1,5Number of dwellings 1st.Q

Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) 2006 — — 5.791 14,0 14,0New housing (€/sq.m.) 2006
Segunda mano-oferta (€/m2) I.07 5.072 5,9 — — 14,8Second hand housing (€/sq.m.) 1st.Q
Precio de alquiler(€/mes) I.07 966 12,5 — — 12,1Transaction price 1st.Q
Plazas de aparcamiento (€) 2006 — — 27.500 12,2 12,2Parking lots (€) 2006

Absolute value and Last 12 months and 2006/05
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Precios del mercado residencial
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Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

• Un sector especialmente sensible al encarecimiento del cré-
dito es el inmobiliario residencial. La resistencia de los pre-
cios de la vivienda a ajustarse a unos tipos de interés que casi
se han duplicado en sólo dos años ha enfriado la demanda de
techo residencial. Un cambio de coyuntura que se observa en
la reducción del número de nuevos proyectos.  

• En momentos de cambio de coyuntura, la adaptación de los
precios del sector inmobiliario no se hace de manera auto-
mática ni con la misma intensidad en todos los segmentos del
mercado. En el caso de Barcelona, los datos más recientes
indican una clara desaceleración del crecimiento de los pre-
cios en el mercado de segunda mano mientras se mantiene la
tendencia alcista del precio de alquiler. 

• El número de personas ocupadas alcanza nuevos máximos en
un contexto en el que el crecimiento del mercado laboral em-
pieza a moderarse. 

• Se acentúa la reducción del desempleo registrado, especial-
mente entre los activos más jóvenes, a la vez que las tasas de
paro mantienen la tendencia levemente descendente de tri-
mestres anteriores. Uno de los puntos desfavorables de esta
evolución del mercado laboral es que no se detectan señales
de corrección del mayor impacto del desempleo entre el co-
lectivo femenino.

• A sector specially sensitive to the price increase of the credit
is the residential. The resistance of the prices of the house to
fit to some interest rates that have become almost duplicated
only in two years it has cooled the demand of residential ceil-
ing. A change of moment that is observed in the reduction in
the number of new projects.

• In moments of change of the outlook, the adaptation of the
prices of the estate sector is not made in an automatic way
nor with the same intensity in all the segments of the market.
In the case of Barcelona, the most recent data indicate a clear
deceleration of the growth of the prices in the market of sec-
ond hand while the trend is kept upward of the rental prices.

• The number of occupied persons attains new maximums in a
background in which the growth of the job market starts to
moderate itself.

• The reduction in the registered unemployment, especially
among the younger actives, is stressed, while the unemploy-
ment rates keep the slightly downward trend recorded in for-
mer terms. One of the unfavorable points of this evolution of
the job market is that signals of correction are not detected of
a greater impact of the unemployment among the female col-
lective.
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Mercado de trabajo / Labor Market

Valor absoluto Últimos 12 meses 2006/05
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos I.07 807.600 –3,0 — — –1,9Active residents 1st.Q
Residentes activos (RMB) I.07 2.502.460 1,0 — — 1,9Active residents (metropolitan area) 1st.Q
Trabajadores en alta (Seguridad Social) 30 ab.07 1.096.900 2,1 — — 2,3Workers affiliated (Social Security) ap.30
Contratos laborales registrados I.07 223.349 –0,3 912.024 0,7 2,9Registred employments contracts 1st.Q

Paro registrado / Registered unemployment 

Total paro registrado 30 ab.07 51.618 –6,2 — — –0,5Registered unemployment ap.30
Paro masculino 30 ab.07 22.822 –8,2 — — –1,9Male unemployment ap.30
Paro femenino 30 ab.07 28.796 –4,6 — — 0,6Female unemployment ap.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 ab.07 3.688 –15,9 — — –8,5Youth unemployment (aged 16-24) ap.30
Total paro registrado (RMB) 30 ab.07 176.623 –5,0 — — –0,6Registered unemployment (metrop. area) ap.30

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 ab.07 6,4 — — — 6,6Barcelona ap.30
Región Metropolitana (RMB) 30 ab.07 7,1 — — — 7,2Metropolitan area ap.30
Cataluña 30 ab.07 6,7 — — — 7,0Catalonia ap.30
España 30 ab.07 9,0 — — — 9,3Spain ap.30

Absolute value and Last 12 months and 2006/05
Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)




