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Síntesi de la conjuntura

El ritme de creixement ferm que ha mantingut l’economia
mundial durant el tercer trimestre contrasta amb les
previsions que auguraven una clara desacceleració durant 
la segona meitat d’enguany.

A punt de tancar el 2005 i a mesura que es coneixen els primers
avanços del creixement de l’economia corresponent al tercer
trimestre, les primeres conclusions apunten a un impacte mode-
rat de l’encariment del petroli sobre el ritme de creixement de
les principals àrees econòmiques del planeta. Està descartat
repetir la taxa de creixement de 2004 –a l’entorn del 5%– però
sí que sembla probable acabar 2005 amb un creixement econò-
mic que superi àmpliament el 4%. Així, es fan bones les previ-
sions de començament d’any que apuntaven al manteniment de
la tendència expansiva però sense poder defugir un cert clima
de desacceleració, motivat bàsicament per l’evolució del preu
del petroli i la seva repercussió en el repunt de les tensions
inflacionistes i en l’enduriment de les polítiques monetàries.

L’evolució de l’economia dels Estats Units durant la major part
de 2005 respon a  aquest perfil. Després d’assolir un creixe-
ment molt intens durant la primera meitat de 2004 i en presèn-
cia de les primeres tensions en el mercat del petroli, les autori-
tats monetàries varen optar per aplicar una política gradual
d’augment del preu del diner per intentar refredar el ritme de
creixement de la demanda interna i prevenir un possible repunt
dels preus de consum. D’altra banda, la necessitat de fer front
al fort creixement dels dèficits públic i exterior i el correspo-
nent impacte negatiu sobre el dòlar, obligava a moderar i reo-
rientar el model de creixement. El resultat immediat d’aquesta
política ha estat un creixement sostingut del PIB per sobre del
3,5% durant els primers nou mesos de 2005.  La taxa d’inflació
ha revifat puntualment a final d’estiu mentre que la taxa d’atur
ha mantingut una tendència lleument baixista.  

Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, les principals magni-
tuds macroeconòmiques de començament de tardor dibuixen
un escenari de creixement del PIB a l’entorn de l’1,5%, en línia
amb les darreres previsions de la Comissió Europea per al con-
junt de l’any. L’encariment del petroli ha contribuït a mantenir
el signe lleument negatiu de l’aportació del sector exterior al
creixement de l’economia, alhora que durant els mesos d’estiu
i coincidint amb els primers símptomes d’afebliment de l’euro
en relació amb el dòlar, ha provocat un repunt significatiu dels
preus de consum, prèviament estabilitzats lleument per sobre
del 2% de referència per a la política monetària. Tot plegat no
ha contribuït a millorar els nivells de confiança de la població
ni els indicadors de clima econòmic dels empresaris. La taxa
d’atur, descomptat l’efecte de la recent revisió de les dades de
població activa a Espanya, es manté prop del 9%, pràcticament
en el mateix nivell d’un any enrere.  

Les economies més riques d’Europa continuen frenant 
el creixement econòmic mundial.

En una àrea econòmica formada per realitats nacionals molt
diverses pel que fa a nivells de desenvolupament i estructures
productives com és l’actual Unió Europea, les magnituds del
conjunt vénen molt condicionades pels resultats de les grans
economies que formen el nucli històric. És el cas d’Alemanya,
que enguany tot apunta a que només creixerà un esquifit 0,8%,
la meitat que durant el 2004 i Itàlia, que preveu tancar l’any
amb un ritme de creixement testimonial després d’un primer
semestre pràcticament en recessió. No és millor la conjuntura a
Holanda. Les economies francesa i belga creixen a taxes com-
parables a la mitjana europea. Referència a banda mereix el cas
del Regne Unit que, d’ençà el darrer trimestre de 2004, segueix
una trajectòria de manifesta desacceleració del ritme de creixe-
ment. En el segment més alt del ventall de conjuntures expan-
sives es mantenen, un any més, Espanya, Irlanda i  Grècia, a
banda de la majoria del països de recent incorporació.

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

Principals indicadors econòmics

Estats Units Unió Europea Espanya

IV.04 I.05 II.05 III.05 IV.04 I.05 II.05 III.05 IV.04 I.05 II.05 III.05

PIB 3,8 3,6 3,6 3,9 1,9 1,5 1,3 1,7 3,2 3,3 3,4 3,5
taxa de variació interanual en termes reals (%)

Demanda nacional 4,7 4,4 3,7 3,8 2,1 1,9 1,5 5,4 5,2 5,3 5,2
aportació al creixement del PIB (%)

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

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

Indicador de clima econòmic2 102,6 102,0 102,7 103,1 99,7 97,0 100,1 97,7 97,6 98,7 100,8
Índex: 2000=100

Taxa d'atur3 5,4 5,2 5,0 5,1 8,9 8,8 8,7 8,5 10,6 10,2 9,3 8,4
en % de la població activa

Tipus d'interès a curt termini1 2,45 2,95 3,36 3,84 2,56 2,55 2,50 2,48 2,12 2,12 2,10 2,12
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d'interès a llarg termini1 4,23 4,50 4,04 4,23 3,82 3,93 3,40 3,31 3,64 3,73 3,19 3,09
Rendiment deute públic a 10 anys 

Tipus de canvi del dòlar1 — — — — 1,341 1,320 1,217 1,226 — — — —
Unitats de $ per €
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Un any més, l’Àsia Oriental concentra algunes de les econo-
mies més dinàmiques d’arreu del món. A banda de la millora
que mostren els principals indicadors de l’economia japonesa a
partir del segon trimestre, especialment la inversió empresarial
i les exportacions, i també les perspectives a mitjà termini per
l’augment dels nivells de confiança de la població, és Xina la
que, mantenint un creixement sostingut del PIB a l’entorn del
9% anual, influeix de manera decisiva en el creixement del
comerç i de l’economia mundial. A remolc d’aquest dinamisme
dels fluxos comercials internacionals i de l’augment dels preus
del petroli i d’altres primeres matèries, Rússia i les principals
economies emergents d’Amèrica del Sud han aconseguit man-
tenir una trajectòria expansiva més accentuada que la dels paï-
sos més desenvolupats.

Ni l’encariment del petroli ni la sequera generalitzada han
estat obstacles perquè l’economia espanyola hagi registrat 
el creixement interanual més intens dels darrers quatre anys.

Segons la primera estimació avançada per l’INE, el PIB espan-
yol corresponent al tercer trimestre ha registrat un creixement
interanual del 3,5%, consolidant una trajectòria lleument alcis-
ta encetada ara fa gairebé tres anys. Sense menysprear la pos-
sible incidència dels recents canvis metodològics en aquest
ritme de creixement, alguns resultats del tercer trimestre mos-
tren símptomes d’afebliment del ritme d’expansió. És el cas de
la dècima de punt percentual que perd el creixement intertri-
mestral i de la que augmenta la variació d’existències. 

Desagregant la taxa de creixement per grans components, s’ob-
serva que la demanda nacional aporta 5,2 punts percentuals al
creixement del PIB, una dècima més que un any enrere, alhora
que la demanda externa li resta 1,7 punts percentuals, tres dèci-
mes menys que durant el mateix període de 2004. La desacce-
leració del consum, tant privat com públic, es veu àmpliament
compensat per l’augment de la inversió, tant en béns d’equipa-
ment com en construcció. Això ha permès mantenir per 13è tri-
mestre consecutiu el creixement de la demanda nacional com a
únic motor de l’expansió econòmica. Alhora, el persistent dèfi-
cit comercial amb l’exterior, que penalitza el creixement eco-
nòmic, s’ha vist lleument corregit gràcies a l’expansió del turis-
me i a la moderació del creixement de les importacions. 

Si des de l’òptica de la demanda es comença a perfilar un tímid
canvi en el model de creixement orientat a restar protagonisme
a la despesa en consum final –la precarietat laboral i el nivell
d’endeutament de les famílies es fa sentir– pel cantó de l’ofer-
ta no s’observa cap senyal definida de canvi. Així, la producció
del sector constructor continua sent la més expansiva aprofitant
al màxim l’oportunitat d’uns tipus d’interès pràcticament nuls
en termes reals. L’activitat industrial repunta lleument aprofi-
tant el baix nivell d’un any enrere. Una represa molt concen-
trada en els segments de la producció d’energia i els directa-
ment lligats a la construcció com a subministradors de matèries
primeres i productes semitransformats. D’altra banda, sorprèn
el repunt de la producció agrària i pesquera precisament en un
període de màxima incidència de la sequera. Del creixement
sostingut dels serveis, en sobresurt el dinamisme dels de mer-
cat, mentre que la resta manté una trajectòria lleument diver-
gent de la del PIB.

Taxa d'atur
(en % de la població activa)
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Tràfic portuari de mercaderies

— Total (milers de tones) gn.-ag.05 29.182 10,9 42.184 9,8 13,1
Sortides (milers tones) gn.-ag.05 10.336 9,1 15.123 10,0 14,8
Entrades (milers tones) gn.-ag.05 18.846 11,9 27.061 9,7 12,1

— Càrrega general (milers tones) gn.-ag.05 18.078 9,7 26.382 11,3 18,5
Exportacions (milers tones) gn.-jl.05 6.007 12,8 9.980 17,1 23,1
Importacions (milers tones) gn.-jl.05 6.518 8,2 10.771 14,7 21,5

— Contenidors (milers de Teus) gn.-ag.05 1.404 9,7 2.040 11,7 16,0

Les importacions d'hidrocarburs i altres productes energètics i també el tràfic internacional de càrrega
general són els components del transport comercial que expliquen la major part de l'augment del tràfic
portuari en el que va d'any. El dinamisme del tràfic internacional de càrrega general és un bon indica-
dor del grau d'obertura de l'economia catalana.   

Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) 3r.tr.05 127.140 –0,1 587.455 1,7 2,3
— Xarxa Metro (milers) 3r.tr.05 74.686 –1,9 345.648 1,0 3,4
— Xarxa Bus (milers) 3r.tr.05 43.808 1,6 200.530 –0,6 0,3
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) 3r.tr.05 5.795 5,3 29.165 0,9 2,3

Total servei de rodalia (milers) 3r.tr.05 41.384 8,4 170.199 5,1 3,5
— RENFE (milers) 3r.tr.05 32.226 15,2 124.312 8,0 2,9
— FGC (milers) 3r.tr.05 9.158 –10,3 45.887 –2,1 5,0

Un cop absorbit l'impacte de la integració tarifària i acabat el període de rodatge del tramvia, l'augment
del nombre d'usuaris del transport públic tendeix a moderar-se amb l'excepció del servei de rodalia. El
fort augment del parc de vehicles absorbeix una part significativa de la demanda de mobilitat generada
per l'augment del creixement de l'activitat econòmica i de les xifres d'ocupació.  
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Cada cop són més les veus que reclamen canvis en el model
econòmic espanyol, i també català, orientats a fomentar
polítiques de creixement qualitatiu, sostenibles a llarg termini.

El notable creixement de l’economia espanyola –en compara-
ció amb el de la resta de la Unió Europea– s’ha de contextua-
litzar amb majors tensions inflacionistes, més creació de llocs
de treball i una reducció de les taxes d’atur que, amb  canvis
metodològics i regularització d’estrangers pel mig, ens situa
per primera vegada en posicions més favorables que la mitjana
europea. En aquest sentit, un canvi en la política monetària del
BCE –com pot ser un moderat repunt del preu del diner co-
mençant amb 0,25 punts abans de final d’any– no ha d’ésser
cap tragèdia sinó tot el contrari. Especialment perquè l’econo-
mia espanyola, si no vol hipotecar encara més el manteniment
de la seva trajectòria expansiva a llarg termini, necessita amb
urgència una correcció dels desequilibris actuals. Uns desequi-
libris que, juntament amb altres factors, són a la base de la per-
sistent pèrdua de competitivitat d’una bona part del teixit pro-
ductiu.

Una de les raons que poden explicar el menor ritme de creixe-
ment que aquests darrers trimestres registra l’economia catala-
na en comparació amb l’espanyola és, precisament, la pèrdua
de competitivitat d’una bona part de la indústria catalana. La
forta competència de les economies emergents d’Àsia i de l’Est
d’Europa, juntament amb l’escàs creixement de les principals
economies europees i la fortalesa de l’euro, configura un pano-
rama complicat per una bona part del sector manufacturer cata-
là. Especialment, però no només, perquè els darrers anys ha
viscut un procés molt important d’obertura a l’exterior.

La majoria dels indicadors de conjuntura avala l’apatia que
arrossega el creixement de la producció industrial al conjunt
del país. Tant els nivells d’ocupació com els índexs de produc-
ció i de clima industrial del tercer trimestre es comparen nega-
tivament amb els d’un any enrere. Per contra, les exportacions,
si més no durant el primer semestre, han mostrat un perfil lleu-
ment expansiu. Alhora, els preus industrials, pressionats per
l’encariment de l’energia i d’algunes primeres matèries, mante-
nen una tendència lleument alcista. Una evolució que, afegida
a l’augment dels preus de consum, incideix en els costos labo-
rals, perjudicant la competitivitat dels productes més exposats
a la competència de les economies emergents i frenant la repre-
sa de l’activitat industrial metropolitana. 

Transports

Valor absolut Darrers 12 mesos 2004/03
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) 3r.tr.05 8.027 11,5 26.459 9,3 7,9
— Interior (milers) 3r.tr.05 3.675 14,4 12.985 11,2 7,1
— Internacional (milers) 3r.tr.05 4.299 9,4 13.286 7,8 9,1

Port. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ag.05 1.537 13,0 2.146 9,7 5,3
— Creuers (inclòs trànsit) (milers) gn.-ag.05 785 22,5 1.166 10,2 –2,7

El trànsit de passatgers tant al port com a l'aeroport manté un ritme de creixement molt intens que no
hauria estat possible sense les inversions per ampliar i adequar les dues infraestructures i el corresponent
augment del nombre d'operadors per donar servei a una demanda que creix sense senyals d'esgotament.  
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El terciari associat a les empreses –en contraposició 
als serveis a les persones– es manifesta com un dels 
segments més dinàmics i determinants del creixement 
de l’economia metropolitana.

Hom no pot analitzar i valorar l’evolució de l’activitat industrial
a partir única i exclusivament dels indicadors referits estric-
tament a aquest sector. Seria un greu error d’apreciació. Les
constants transformacions dels processos productius i la neces-
sitat de guanyar flexibilitat per part de les empreses per adaptar-
se a les canviants condicions que imposen els mercats i l’eco-
nomia global, es tradueix en un augment frenètic del segment
del terciari que agrupa els serveis a les empreses. No és casua-
litat doncs, que juntament amb altres branques del terciari com
ara el turisme, el transport, la logística i distribució comercial i,
en general, els serveis a les persones en un context d’expansió
demogràfica, sigui el component de l’oferta que més aporta al
creixement del PIB català i espanyol. A tall d’exemple, el nom-
bre de treballadors d’aquest conjunt d’activitats creixia a final
d’estiu i a l’àmbit metropolità a una taxa propera al 8% intera-
nual, mentre que l’estrictament industrial es reduïa un 2,6%. 

Una de les activitats que reflecteix millor el lligam entre la pro-
ducció industrial metropolitana i els serveis a les empreses és
la portuària. En aquest sentit, es molt revelador el procés forta-
ment expansiu de l’activitat comercial del port. Segons dades
provisionals dels primers vuit mesos, el tràfic de mercaderies
pel port creix més intensament que el comerç mundial. Un sen-
yal que sembla confirmar l’èxit del port en l’aposta per conso-
lidarse com a plataforma logística de referència del sud d’Euro-
pa, ampliant el seu àmbit d’influència i quota de mercat global.
Una estratègia que juga a favor de la potenciació del teixit in-
dustrial català més competitiu i ambiciós.   

Turisme, consum i preus

Valor absolut Darrers 12 mesos 2004/03
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Crèdit i consum 

Aigua per a ús cial-ind. (milers m3) 3r.tr.05 8.397 –1,1 32.518 1,8 –0,9
Gas natural (GW/h) 3r.tr.05 373 5,9 2.962 –8,2 –0,7
Electr. baixa tensió (cial.-ind.)(Gwh) 3r.tr.05 598 1,2 2.172 5,2 1,6
Matriculació de vehicles (província) 3r.tr.05 72.106 16,1 293.220 11,8 7,6
Crèdit bancari (milions d'€) (província) 31 mç.05 152.852 19,2 — — 19,6

Que el creixement del PIB es recolza en el consum privat i en el sector de la construcció es veu con-
firmat per l'augment de les matriculacions de vehicles i per l'increment sostingut del crèdit bancari,
amb un elevat component hipotecari.   

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) jl-ag 05 1.993 3,6 10.601 8,8 11,5
Visitants segons motiu de visita (milers): jl-ag 05 881 13,5 4.847 13,8 18,2
— Negocis (milers) jl-ag 05 248 32,7 2.168 26,9 20,1
— Turisme (milers) jl-ag 05 535 6,4 2.028 7,8 30,6
— Fires i Congressos (milers) jl-ag 05 70 54,8 445 0,6 10,4
— Altres (milers) jl-ag 05 28 –32,1 207 –9,4 –30,4

Els gairebé dos milions de pernoctacions facturades pel sector hoteler de la ciutat durant els dos mesos
centrals d'estiu permeten mantenir el ritme fortament expansiu de l'activitat holelera i turística en gene-
ral. L'expansió encara més accentuada del nombre de visitants retalla l'estança mitjana, en consonància
amb la represa dels viatges per motius de negocis.
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I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1)

Barcelona (província) (%) 3r.tr.05 0,5 — — 4,4 3,7
Catalunya (%) 3r.tr.05 0,5 — — 4,3 3,6
Espanya (%) 3r.tr.05 0,4 — — 3,7 3,2
Subjacent (%) 3r.tr.05 0,4 — — 2,5 2,9
U.E. harmonitzat (%) 3r.tr.05 0,6 — — 2,5 2,2

El moderat i fins a cert punt atípic increment de l'IPC durant els mesos d'estiu situa l'acumulat dels
darrers dotze mesos en cotes anormalment elevades i allunyades dels objectius d'inflació declarats.
L'encariment del petroli i dels seus derivats en una conjuntura de creixement econòmic excessivament
depenent de la demanda interna, apareix com el principal factor explicatiu d'aquest rebrot de les tensions
inflacionistes. 

(1) Taxes referides a 31-des-2004
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Construcció i mercat immobiliari

Valor absolut Darrers 12 mesos 2004/03
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Construcció residencial i llicències d’obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats (Barcelona) 3r.tr.05 1.715 147,1 6.067 26,3 –6,0
— Iniciats (RMB) 3r.tr.05 11.292 8,7 46.018 11,4 13,7

Obra prevista a les llicències:
Nova planta: nombre d'habitatges 3r.tr.05 1.045 –22,6 5.665 18,4 –6,3
Nova planta: superfície (m2) 3r.tr.05 194.176 –22,2 1.351.799 14,6 –19,1
Ref.i ampliació: superfície (m2) 3r.tr.05 95.052 –17,6 455.840 27,9 –10,0

Deixant de banda els comportaments erràtics del tercer trimestre, l'acumulat dels darrers dotze mesos
mostra la solidesa de la trajectòria expansiva que manté la construcció de sostre residencial tant a
Barcelona com a l'entorn metropolità.   

Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (€/m2) 3r.tr.05 4.920 20,5 — — 20,6
— Segona mà-oferta (€/m2) 1r.sem.05 4.142 15,6 — — 15,5
— Lloguer  (€/m2/mes) 1r.sem.05 11,21 9,7 — — 10,4
— Places d'aparcament (€) 3r.tr.05 — — — — 9,0
Locals de negoci (lloguer mensual):
— Oficines (total ciutat) (€/m2/mes) 1r.sem.05 8,93 6,4 — — –3,1
— Locals comercials (€/m2/mes) 1r.sem.05 11,37 28,8 — — –3,9

La informació disponible en el moment de tancar aquesta edició –previ a l’augment dels tipus d’interès–
no mostra cap senyal clara de la inevitable desacceleració del creixement dels preus dels habitatges. Pel
que fa al sostre de negocis, el preu de lloguer dels locals comercials es desmarca del de les oficines.

A banda d’aquesta estratègia de fons, l’augment del tràfic co-
mercial en el que va d’any respon en primer lloc a l’augment
del tràfic generat pel dinamisme de la demanda interna i, més
concretament, per la importació de productes energètics. Una
importació abocada tant a satisfer les necessitats creixents de
mobilitat de la població, com el consum igualment a l’alça de
la construcció i del transport de mercaderies, a més de cobrir
les necessitats dels productors d’electricitat que, atès el baix
nivell de reserves dels embassaments, s’han vist obligats a aug-
mentar la producció d’energia elèctrica d’origen tèrmic.

El tràfic exterior, que acumula un augment del 13,5% durant els
primers dos terços de l’any, i els més de dos milions de teus que
han passat pel port els darrers dotze mesos, amb un creixement
proper al 9%, són altres trets remarcables de l’activitat comer-
cial portuària durant 2005. De fet, el port de Barcelona pot aca-
bar l’any liderant el creixement europeu del tràfic de càrrega
general.

Un altre segment de negoci portuari especialment a l’alça és el
dels creuers turístics. El nombre de passatgers embarcats, de-
sembarcats o en trànsit al port de Barcelona durant els primers
vuit mesos d’enguany –darreres dades disponibles en el moment
de tancar aquesta edició– supera en un 22% el del mateix perí-
ode de l’any passat. En termes absoluts i a final d’any, es pot
superar la xifra d’1,2 milions de viatgers de creuers i aproxi-
madament un altre milió –equivalent a un augment del 5%–
corresponent a passatgers de ferris regulars.       

L’evolució dels diferents indicadors d’activitat turística i de
viatges de negocis en el que va d’any avalen la consistència de
la conjuntura expansiva d’aquest sector a Barcelona.  

Tant l’expansió del segment dels creuers com la del transport
aeri –amb creixements de dos dígits durant l’estiu i 26,5 mi-
lions de viatgers els darrers dotze mesos– és el reflex de l’èxit
de la ciutat com a destinació turística i també del dinamisme
econòmic de la regió metropolitana i del seu potencial com a
mercat emissor. Segons les dades de l’enquesta turística, les
pernoctacions als hotels de la ciutat durant els primers vuit me-
sos de 2005 han crescut a un ritme anual del 9%, superant els
10,6 milions els darrers dotze mesos. L’augment del nombre de
vols i destinacions imputable a les companyies de baix cost i la
represa dels viatges per negocis, pot explicar que el nombre de
visitants hagi augmentat més intensament que les pernocta-
cions i, en conseqüència, continua reduint-se l’estada mitjana. 
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Juntament amb el terciari, i en consonància amb el paper clau
que juga en el creixement del PIB català i espanyol, la cons-
trucció apareix com l’altre gran motor de creixement econòmic
de la ciutat i entorn metropolità. A banda d’alguna dada del ter-
cer trimestre que anuncia una lògica i esperada contenció del
creixement, durant els darrers dotze mesos les llicències d’obres
aprovades inclouen la construcció a Barcelona de més de 5.600
habitatges, 1,4 milions de m2 de sostre nou i gairebé mig milió
de m2 de superfície sotmesa a reforma o ampliació. Tres mag-
nituds que equivalen a increments anuals del 18%, 15% i 28%
respectivament. Augments que s’han de relativitzar perquè
tenen com a referència un període, el 2004, amb dotacions de
sostre i habitatge lleument per sota de les mitjanes del darrers
anys i també per la contenció que mostren les dades del tercer
trimestre.

Sense que s’hagi d’establir una relació directa i immediata
entre l’evolució de l’activitat constructora i la dels preus resi-
dencials, el fet és que després del fort augment del preu del sos-
tre residencial nou durant el 2004, la tendència dominant du-
rant els primers nou mesos d’enguany, segons la nova sèrie de
preus del Ministeri d’Habitatge, és de desacceleració del crei-
xement a la majoria dels àmbits considerats. La moderació és
més intensa a Barcelona i a Catalunya que no pas al conjunt
d’Espanya. No cal dir però, que aquesta és una apreciació sot-
mesa a discussió perquè pot estar influïda pel canvi de criteri
utilitzat en l’elaboració de la nova sèrie de preus. Reforça
aquest parer l’existència d’informes, menys exhaustius que el
del ministeri i majoritàriament referits a segments concrets del
mercat, que no són tan contundents i prefereixen apostar pel
manteniment de la trajectòria expansiva.  
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Mercat de treball

Valor absolut Darrers 12 mesos 2004/03
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Ocupació
Població activa 3r.tr.05 781.600 0,7 — — 3,7
Població activa (RMB) 3r.tr.05 2.385.400 2,3 — — 1,3
Afiliats R.G. Seguretat Social 30 st.05 892.948 3,6 — — 1,4
Afiliats R.G. Seguretat Social (RMB) 30 st.05 1.841.752 4,1 — — 2,3
Contractes laborals registrats 3r.tr.05 213.163 3,7 890.106 15,6 24,4
Contractes indefinits 3r.tr.05 25.047 6,4 115.325 14,3 15,2

El procés extraordinari de regularització de treballadors estrangers explica una bona part de l'impuls alcis-
ta del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. La població activa mostra una evolució a l'alça poc defini-
da derivada dels recents canvis metodològics. Notable desacceleració del creixement de les xifres de con-
tractació temporal.
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 st.05 7,3 — — — 5,8
RMB 30 st.05 8,0 — — — 6,3
Catalunya 30 st.05 7,5 — — — 6,0
Espanya 30 st.05 9,6 — — — 8,2

L'augment generalitzat que mostren les taxes d'atur a final d'estiu en relació amb les de final de 2004 no
respon a un empitjorament sobtat de la conjuntura sino que es deu als canvis metodològics introduïts en
el sistema de classificació dels demandants d'ocupació com aturats. En conseqüència, fins ben entrat el
2006 es fa difícil valorar l'evolució d'aquestes taxes.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2004

Atur registrat (1)

Total aturats registrats 30 st.05 57.238 4,4 — — –3,1
Atur masculí 30 st.05 25.623 3,9 — — –2,7
Atur femení 30 st.05 31.615 4,7 — — –3,5
Atur juvenil (16-24 anys) 30 st.05 4.966 13,2 — — –11,4
Aturats sense ocupació anterior 30 st.05 3.590 6,1 — — –11,8
Total aturats registrats (RMB) 30 st.05 190.811 5,3 — — –0,1

El trencament de les sèries d'atur registrat obliga a un canvi puntual en la manera d'analitzar l'evolució
d'aquestes dades. A diferència de la variació tendencial que reflexen les taxes de final d'any passat, amb
retrocesos generalitzats, les de final de setembre mostren l'augment estacional que es produeix per l'aca-
bament de la temporada estival i la incorporació al mercat de treball dels joves que acaben els estudis.
(1) Variació sobre juny 2005             
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Pel que fa al preu de lloguer, el creixement sostingut a l’entorn
del 10% en el segment residencial de la ciutat de Barcelona
revela l’existència d’una demanda encara sòlida tot i que el llo-
guer mitjà s’acosta ja als 12€/m2/mes. En el cas de les oficines
i locals comercials, al creixement relativament moderat del cost
de lloguer de les primeres, s’hi contraposa un increment desor-
bitat en el segment dels locals comercials que majoritàriament
s’ha d’imputar a canvis en la mostra i en el tractament de les
dades però que, poc o molt, també reflecteix la pressió sobre els
preus de la creixent demanda de determinats col·lectius d’im-
migrants –xinesos i paquistanesos entre d’altres– que volen ins-
tal·lar el seu propi negoci.

L’evolució del negoci residencial al conjunt del país continua
estretament lligat a la disponibilitat de crèdit a un preu històri-
cament baix, a cost pràcticament nul en termes reals, i a un
mercat de treball i una base demogràfica en forta expansió.
Mentre es mantinguin aquestes condicions de la demanda, es fa
molt difícil poder contenir els preus. De fet, tampoc s’observa
un interès especial en corregir aquesta situació per por a frenar
la dinàmica inversora en la construcció, un dels motors més
sòlids de l’actual cicle expansiu de l’economia espanyola.

El procés extraordinari de regularització de treballadors
estrangers i els darrers canvis metodològics de l’EPA i l’atur
registrat han trasbalsat puntualment les valoracions de
conjuntura del mercat laboral.

Relacionat amb la població immigrant i el corresponent aug-
ment demogràfic, les xifres d’afiliació de treballadors assala-
riats en situació d’alta a la Seguretat Social a final d’estiu regis-
tren augments interanuals a l’entorn del 5% a Barcelona i regió
metropolitana. Un ritme de creixement que més que dobla el
d’un any abans com a conseqüència bàsicament del procés
extraordinari de regularització de treballadors estrangers. Un
procés que també ha incidit en l’augment del nombre de con-
tractes laborals sense rebaixar-ne els elevats percentatges de
temporalitat. En termes de llocs de treball equivalents a temps
complet, l’augment no supera el 3%

Menció a part mereixen les dades d’atur registrat. Donat que el
trencament de la sèrie a partir del passat mes de maig invalida
qualsevol comparació amb la situació i evolució d’un any
abans, de manera transitòria ens hem de limitar a mostrar el
component estacional d’aquestes dades. De la mateixa manera,
l’augment de les xifres d’aturats registrats –en bona mesura per
la consideració dels demandants d’ocupació estrangers– gene-
ra un canvi a l’alça de les taxes d’atur registrat. Amb aquests
canvis metodològics, afegits als que s’han introduït recentment
en l’enquesta de població activa, s’ha aconseguit aproximar els
valors absoluts de l’atur registrat i l’estimat.           
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Conjuntura industrial

La creixent competència de les economies emergents més
avançades i la preocupant atonia del creixement econòmic
europeu condicionen la millora de la conjuntura industrial
catalana.

El degoteig de dades estadístiques que en el moment d’escriu-
re aquest comentari es van coneixent de l’activitat industrial a
Catalunya corresponent als mesos d’estiu no permet entreveu-
re cap canvi significatiu del clima força apagat que ha predo-
minat durant la primera meitat de l’any. El fort creixement que
manté la demanda interna al conjunt d’Espanya, recolzat un
any més en el consum privat i la construcció, es revela insufi-
cient per a consolidar una trajectòria clarament expansiva de
l’activitat industrial a Catalunya. Amb l’afegit que la recurrent
i cada cop més quimèrica apel·lació a la demanda externa enso-
pega amb la persistent feblesa del creixement econòmic al con-
junt de la zona euro i l’elevat preu del petroli.

Del ventall de dades corresponents als primers nou mesos d’en-
guany en sobresurt la situació d’estancament del PIB sectorial,
que acumula quatre trimestres consecutius pràcticament sense
creixement en termes reals. Un fet anòmal i especialment pre-
ocupant per l’amplitud que assoleix la divergència entre les
taxes de creixement sectorials, conseqüència, entre altres raons,
de la progressiva pèrdua de competitivitat de les manufactures
catalanes.

* Variacions interanuals. 1 Saldos. 2 Dades de final de període.
Font: Idescat, INE, INEM, Banc d’Espanya. Elaboració pròpia.

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).
Font: Departament de Treball i Indústria i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Indicadors d'activitat industrial*
3r.tr.04 4t.tr.04 1r.tr.05 2n.tr.05 3r.tr.05

Catalunya

PIB (Variació real) 1,6 0,3 0,1 0,1
Índex Producció (IPI)
—Total indústria 5,0 –2,2 –4,9 0,5 –2,2
—Energia 12,5 2,8 8,7 –18,3 –6,8
—Intermedis 3,8 –1,3 –7,1 1,3 –0,5
—Equipament 10,0 –2,4 –8,7 –1,9 –3,5
—Consum 2,5 –4,4 –3,8 6,2 –1,3

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

Espanya

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

Exportacions de béns 8,4 8,5 1,6 6,3
Índex Clima (ICI)1 –3,2 –2,6 –4,1 –5,3 –3,7
Índex Preus (IPRI) 4,4 5,2 4,9 4,5 5,0
Cost laboral/treballador 3,2 3,4 3,6 3,7
Afiliats RG Sg. Social2 –0,6 –0,1 –1,0 –0,5 –0,2
Aturats registrats2 –2,3 –4,2 n.d. n.d. n.d.
Crèdit (Saldo viu)2 1,3 5,5 9,9 10,0
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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 38.019 4.259 19.905 5.379 8.476

2005
1r.tr. 9.436 1.027 5.082 1.356 1.972
2n.tr. 10.460 1.063 5.745 1.569 2.084

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

2n.tr.05/2n.tr.04 8,4 10,4 5,6
1r.sem.05/1r.sem04 5,7 7,8 2,9

2004/2003 4,8 4,8 4,6
2003/2002 1,1 1,3 0,8

Ni l’evolució del dèficit de la balança comercial ni la dels índexs
de producció i clima industrial a començament de tardor
mostren signes perceptibles de millora.

Un bon reflex d’aquests creixents problemes de competitivitat
de la indústria localitzada a Catalunya, i també de la de la resta
del país, pot ser l’evolució del saldo de la balança comercial, i
més concretament, el saldo entre importacions i exportacions
de productes manufacturats. Sense entrar en el detall de les
dades, el gràfic adjunt palesa que, amb tota probabilitat, el dèfi-
cit estructural que manté l’economia catalana en aquest capítol
del comerç amb l’exterior, assolirà enguany un nou màxim
històric. Un resultat imputable tant al dinamisme de les impor-
tacions derivat del creixement sostingut de la demanda interna,
com a l’impuls contingut de les exportacions com a conse-
qüència de l’atonia de la demanda europea i per la creixent
competència, a tots els mercats, de les manufactures de les eco-
nomies emergents i dels nous membres de la Unió Europea.

L’índex de producció Industrial (IPI) reflecteix igualment, des
de la vessant de la producció física, la situació d’atonia i fins i
tot retrocés que ha caracteritzat l’activitat industrial en el que
va d’any. Deixant de banda que l’evolució moderadament po-
sitiva del segon trimestre d’enguany s’hauria de corregir a la
baixa d’efectes de calendari, els signes negatius es tornen a
generalitzar a tots els conceptes durant el tercer trimestre. Una
evolució que també es produeix, encara que amb menys inten-
sitat, a la resta d’Espanya. Sent molt optimista, només l’evolu-
ció de la indústria de béns de consum es pot considerar míni-
mament positiva gràcies a la creixent demanda interna d’aquest
tipus de productes. Malauradament, la majoria dels indicadors
apunten a un final d’any complicat pel que fa a l’activitat
industrial al conjunt del país.  
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Conjuntura industrial

En paral·lel a l'empitjorament que pel conjunt de la UE mostren
les dades de clima industrial (ICI), indicador que sintetitza les
opinions empresarials sobre tendència de la producció, estocs i
cartera de comandes, d’ençà final de l’any passat, tant a Cata-
lunya com a Espanya les dades mensuals del primer semestre
mostren un perfil més negatiu que les d’un any abans. Inequí-
vocament, el procés de lenta recuperació del clima industrial
dels darrers anys sembla que ha ensopegat.

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

Enquesta industrial (província)

3r.tr.04 4t.tr.04 1r.tr.05 2n.tr.053r.tr.05

Resultats del període*

Producció Igual 37 37 37 46 31
Saldo –21 9 –15 14 –14

Vendes Igual 28 25 30 34 24
Saldo –22 5 –14 12 –14

Exportacions Igual 34 31 36 39 34
Saldo –17 2 –9 8 –9

Preus de venda Igual 78 77 53 74 78
Saldo 2 1 13 –4 –1

Ocupació Igual 67 62 61 66 67
Saldo –8 –10 –5 –2 –13

Inversió Igual 61 69 62 64 67
Saldo –2 5 –5 3 0

Valoració del període

Marxa dels negocis Normal 55 44 49 56 52
Saldo 10 14 –5 9 6

Cartera de comandes Normal 60 48 48 52 50
Saldo –11 –4 –27 –15 –12

Stocs Normal 54 51 57 54 58
Saldo 1 10 5 9 1

Perspectives a curt

Producció Igual 43 47 44 48 42
Saldo 25 14 35 –7 26

Vendes Igual 34 35 37 45 37
Saldo 28 21 45 –4 29

Exportacions Igual 37 41 39 39 37
Saldo 14 7 20 0 19

Cartera de comandes Igual 45 45 40 47 41
Saldo 16 19 42 2 20

Preus de venda Igual 80 49 82 83 78
Saldo 8 32 4 –1 3

Ocupació Igual 77 73 77 73 72
Saldo –5 –4 0 –11 –5

Inversió Igual 69 65 61 67 68
Saldo 6 11 14 7 11

Evolució de l'ocupació i la inversió industrial (RMB)

Ocupació Inversió

saldos
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Per explicar aquest enrariment del clima industrial hom ha de
recórrer necessàriament a la ja esmentada creixent competència
de les produccions d’economies emergents però també, al re-
punt dels preus de sortida de fàbrica com a conseqüència de les
tensions viscudes en els mercats internacionals de matèries pri-
meres i, darrerament, del petroli. L’augment dels costos labo-
rals unitaris a una taxa mitjana que no baixa del 3,5% anual
–imputable en bona mesura al desequilibrat i inflacionista
model de creixement que caracteritza l’economia espanyola–
tampoc ajuda a dinamitzar la producció industrial. El resultat és
un degoteig constant de l’ocupació sectorial, fins i tot en uns
moments en què les estadístiques oficials del mercat de treball
comencen a reflectir l’aflorament d’un important volum de mà
d’obra immigrant fins ara ocupada en l’economia submergida. 

Els resultats del tercer trimestre assolits pel conjunt de la
indústria metropolitana no milloren substancialment els d’un
any abans.

En el cas més concret de la indústria metropolitana, a la que és
d’aplicació –tant per pes relatiu com per especialització pro-
ductiva– la pràctica totalitat dels trets comentats sobre la indús-
tria catalana, l’estudi dels resultats de l’enquesta de conjuntura
permet afinar una mica més en l’anàlisi de la conjuntura. Així,
segons aquesta font –que recull les opinions d’una mostra sig-
nificativa de les empreses industrials de l’àrea de Barcelona– el
tercer trimestre d’enguany acaba amb un lleu increment del
nombre d’empreses que declaren augments en els volums de
producció i vendes, incloses les exportacions en relació amb un
any enrere. Són variacions poc rellevants en termes absoluts i
s’haurà d’esperar a veure si es consoliden durant el darrer tri-
mestre de l’any. 

Factors limitadors de la producció

Feblesa de la demanda Mà d'obra escassa

Augment de la competència Altres

2000 2001 2003 2005
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A l’hora de valorar la marxa del negoci durant tot el trimestre
s’observa un lleu augment, en relació amb un any enrere, tant
del nombre d’empresaris que es mostren satisfets per l’evolu-
ció recent del seu negoci, com del nombre de descontents. Un
indici de l’existència de conjuntures sectorials divergents que
es posa de manifest amb l’evolució del grau d’utilització de les
respectives capacitats productives instal·lades. Alhora, una de
les opinions amb més consens és l’augment del nivell d’insa-
tisfacció per l’evolució de la cartera de comandes.  

Pel que fa a la valoració de les perspectives a curt termini, pre-
domina, com és habitual, una certa tendència a esperar una
millora de la situació. Amb tot, la majoria dels enquestats tre-
ballen amb la hipòtesi que l’evolució del seu negoci durant els
darrers mesos de l’any no serà molt diferent de la registrada
durant els primers nou mesos. Unes previsions que, si es con-
firmen els temors manifestats per un nombre creixent d’empre-
saris sobre el progressiu afebliment de la demanda interna i
l’enduriment de la competència, a banda de l’encariment del
petroli i derivats, possiblement s’hagin de revisar a la baixa.  

Conjuntura industrial



II. Finances
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Sistema financer

2000 2001 2002

(%)

2003 2004 2005

Tipus d'intervenció (BE-BCE)
Tipus no hipotecaris del total d'entitats
Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats

Evolució dels tipus d'interès

1

2

3

4

5

6

7

8

El creixent endeutament tant de les economies domèstiques
com dels sectors productius que recolza el dinamisme de
l’activitat econòmica explica l’expansió del sistema creditici en
nombre d’oficines d’atenció al públic.  

Segons les darreres dades disponibles, durant el primer semes-
tre de 2005 el conjunt del sistema creditici espanyol ha incre-
mentat el nombre d’oficines d’atenció al públic en poc més de
400, un 2,3% en termes relatius i dues dècimes més que a final
de 2004. Es consolida, per tant, un període de creixement sos-
tingut que no es donava d’ençà el 1998. A Catalunya, l’evolu-
ció és relativament semblant però amb taxes de creixement més
moderades. Una dinàmica que caldria atribuir, en part, a una
situació de sortida pel que fa a dotació d’oficines del sistema
financer/càpita més elevat a Catalunya que a la resta del país.
Això explica també la diferent dinàmica que s’observa a la
ciutat central en relació amb la resta de l’entorn metropolità, que
és l’àmbit que registra una major obertura de noves oficines
financeres en línia amb l’expansió demogràfica i urbanística. 

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

març 2003 25.080 33.861 45.101 n.d.
juny 2003 25.139 34.346 45.729 n.d.
set 2003 24.926 33.853 45.079 n.d.
des.2003 24.915 33.905 45.069 245.157

març 2004 25.966 34.987 44.680 n.d.
juny 2004 26.258 35.670 45.385 n.d.
set. 2004 26.277 35.477 45.178 n.d.
des. 2004 25.926 35.641 45.293 247.471

març 2005 25.747 35.477 45.150 n.d.
juny 2005 n.d. n.d. 46.091 n.d.

Nota: Dades d'afiliats al Règim Gral de la Seg. Social amb l'excepció de les d'Espanya.
Font: Departament de Treball de la Generalitat i Banc d’Espanya. 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

juny 2005

Barcelona 2.055 682 1.316 28
Resta província 3.390 894 2.425 60
Resta Catalunya 2.097 622 1.428 37
Total Catalunya 7.542 2.198 5.169 125

Madrid 2.980 1.418 1.451 51
Resta província 2.201 851 1.285 39
Total Espanya 41.041 14.245 21.822 4.601

desembre 2004

Barcelona 2.068 689 1.321 29
Resta província 3.235 879 2.379 66
Resta Catalunya 2.075 616 1.414 35
Total Catalunya 7.478 2.184 5.114 130

Madrid 2.950 1.406 1.432 50
Resta província 2.162 818 1.245 38
Total Espanya 40.602 14.168 21.503 459

Variació (%) Total Banca Caixes Cooper.

juny 2005/ juny 2004

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

des. 2004/ des. 2003
Barcelona 0,1 –0,6 0,3 0,0
Catalunya 2,0 0,0 2,8 –1,5
Espanya 2,1 0,7 3,0 2,2

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

jn.2005/jn.2004 n.d. n.d. 1,5 n.d.
ds.2004/ds.2003 4,1 5,1 0,5 0,9
ds.2003/ds.2002 –1,4 –0,3 –0,4 0,6
ds.2002/ds.2001 –1,3 –0,6 –0,6 0,8
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Sistema financer

Un altre tret a destacar pel canvi d’estratègia que implica és que
sembla que els bancs s’han afegit a la política expansiva basada
en l’ampliació de la xarxa d’oficines que fins fa ben poc prota-
gonitzaven les caixes. Sense cap possibilitat, ara per ara, de fer-
les ombra.   

On no s’han produït canvis significatius ha estat en l’evolució
del preu del diner durant els primers nou mesos d’enguany.
L’immobilisme que ha caracteritzat el BCE pel que fa als tipus
d’intervenció ha afavorit una lleu tendència a la baixa dels tipus
d’interès aplicats per les entitats creditícies als seus clients
d’actiu. Una política que, afegida al manteniment de les ten-
sions inflacionistes, ha contribuït a mantenir el ritme de creixe-
ment de la demanda de crèdit del sector privat a l’entorn del
20% anual.     

La inversió immobiliària continua protagonitzant el fort
creixement del crèdit viu en mans de les economies familiars 

Segons les dades provisionals corresponents al segon trimestre
de 2005, el volum de crèdit bancari en mans de les famílies i
amb garantia hipotecaria creix a un ritme del 22%. Un creixe-
ment lleument més intens al d’un any enrere i pràcticament
idèntic al del sector de la construcció, i que recull tant l’aug-
ment del preu de venda dels habitatges, com l’augment del
percentatge a finançar del preu total. En el fons, sembla que es
podria parlar d’un alentiment del ritme d’amortització dels
préstecs. 

Evolució del crèdit per segments de demanda
(Variació tendencial)

Indústria Construcció Serveis Inversió immob. famílies

2001 20022000 2003 2004 2005

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

Sectors productius Economies domèstiques
Inversió Consum de Altres 

Període Total Primari Indústria Construcció Serveis Total immobiliària béns duradors aplicacions

4t.tr.1993 162.301 7.634 54.623 24.952 75.092 89.137 56.213 12.421 20.503
4t.tr.1994 161.072 7.314 53.235 23.137 77.387 99.590 67.111 12.673 19.806
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

1r.tr.2003 375.901 15.138 86.559 56.975 217.229 331.747 244.498 34.910 52.339
2n.tr.2003 389.249 15.712 87.015 59.431 227.091 349.500 256.010 35.676 57.814
3r.tr.2003 398.206 16.462 87.240 61.902 232.601 357.146 264.453 36.468 56.225
4t.tr.2003 411.986 16.402 85.829 65.784 243.972 372.013 275.958 35.136 60.919

1r.tr.2004 428.517 16.973 85.326 68.171 258.047 386.179 288.736 36.201 61.242
2n.tr.2004 452.030 17.102 86.636 72.362 275.930 405.486 301.537 37.374 66.575
3r.tr.2004 464.652 17.655 88.360 75.494 283.143 419.230 315.021 38.075 66.134
4t.tr.2004 483.061 18.104 90.487 78.372 296.097 441.443 333.826 38.379 69.238

1r.tr.2005 507.164 18.188 93.815 83.421 311.740 462.910 351.757 39.375 71.778
2n.tr.2005* 533.840 18.330 95.310 88.675 331.525 485.170 367.775 40.880 76.515

2n.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03/
Variació (%) 2n.tr.04 4t.tr.03 4t.tr.02

Total sectors productius 18,1 17,3 11,8
Indústria 10,0 5,5 0,1
Construcció 22,5 19,1 14,7
Serveis 20,1 21,4 16,1

Total famílies 19,7 18,7 16,2
Inversió immobiliària 22,0 21,0 17,4
Consum durador 9,4 9,2 1,1

* Dades provisionals
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Total negociat Renda variable
Variació (%) Barcelona Madrid Barcelona Madrid

3r.tr.2005/3r.tr.2004 34,9 70,2 49,1 70,5
1r.sem.2005/1r.sem.2004 –0,2 35,8 –3,8 35,6

2004/2003 31,4 21,2 44,2 21,5
2003/2002 3,5 10,4 4,2 10,5

Mercat de renda variable

Transcorregudes dues terceres parts de l’any, el mercat de
renda variable s’encamina a un tancament d’exercici capaç de
satisfer les previsions de guanys de la majoria dels inversors
sense hipotecar les expectatives de creixement pel 2006 

Amb un cert retard en relació amb Madrid i també perquè el
primer semestre de 2004 fou molt més expansiu en termes de
contractació a Barcelona que no pas a la capìtal d’Espanya i
això en perjudica la comparació, el mercat de renda variable de
la nostra ciutat tanca un estiu de forta activitat, amb un incre-
ment de l’ordre del 35% dels volums negociats. Un increment
que, en el segment estricte de la negociació d’accions, ha estat
de gairebé el 50%. Un resultat que contrasta amb l’estancament
del primer semestre. En termes d’acumulat anual però, el volum
efectiu contractat durant els primers nou mesos només creix un
9% respecte del d’un any abans. Una taxa de creixement força
moderada si es compara amb la de Madrid però que s’ha d’in-
terpretar a la llum del 44% d’augment de 2004, una taxa que
més que doblava la de la borsa madrilenya.

D’altra banda, l’augment dels volums negociats al conjunt del
mercat borsari espanyol en el que va d’any s’ha de valorar molt
positivament atès que s’ha produït sense l’ajut de grans ope-
racions de col·locació i ampliació de capital. En aquesta situa-
ció, la captació de recursos s’ha traduït en un increment de la
capitalització del mercat i en una revalorització de les cotitza-
cions. El manteniment dels tipus d’interès i els bons resultats
empresarials s’han imposat, de moment, a l’encariment del pe-
troli i al repunt inflacionista.

Renda variable negociada a Borsa de Barcelona

milions d'€

2002 2003 2004 2005

1r.tr. 2n.tr. 3r.tr. 4t.tr.
10.000
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1. Inclou volum negociat de warrants i drets.     
Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Borsa de Madrid, revista mensual, diversos números.

Volum efectiu negociat a les borses (milions d’€)

Renda variable Renda fixa pública Renda fixa privada Total renda fixa i variable1

Període Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid

1993 2.499,4 33.229,0 165,9 4.763,3 326,9 5.804,3 2.992,2 43.947,8
1994 5.017,0 43.935,6 417,7 22.117,1 235,9 4.856,0 5.670,6 71.189,6
1995 4.113,3 39.654,4 2.271,6 22.654,8 217,6 3.031,2 6.602,5 65.385,9
1996 7.497,6 60.700,9 8.521,3 53.848,2 232,1 2.404,8 16.251,0 116.979,8
1997 19.829,4 123.195,1 11.350,8 22.379,7 144,4 1.870,7 31.341,8 147.675,8

1998 29.095,2 198.159,1 23.615,6 1.301,8 98,1 519,9 52.992,1 201.006,0
1999 31.190,1 224.713,9 28.950,8 489,6 355,4 1.090,5 60.671,7 227.343,0
2000 51.052,7 391.540,6 30.761,9 335,5 171,0 373,9 82.127,0 393.185,6
2001 59.026,1 340.608,1 50.500,2 319,8 653,2 171,8 111.043,6 343.358,1
2002 85.564,7 305.425,0 64.626,4 396,3 45,2 252,4 150.576,1 308.151,7

2003 89.197,3 337.475,7 66.588,7 365,9 60,0 204,7 155.901,5 340.208,6
1r.tr. 18.941,7 81.206,8 14.801,0 89,6 7,6 54,1 33.759,4 82.247,4
2n.tr. 19.880,3 83.702,8 15.494,4 125,9 10,8 40,3 35.394,7 84.438,2
3r.tr. 22.289,6 87.748,9 15.374,5 39,1 12,3 33,0 37.683,8 88.159,2
4t.tr. 28.085,7 84.817,2 20.918,8 111,4 29,2 77,4 49.063,5 85.363,7

2004 128.639,9 409.985,9 76.015,0 107,0 25,5 215,1 204.833,2 412.213,6
1r.tr. 37.915,1 107.634,3 19.865,9 35,7 4,7 69,4 57.804,8 108.314,2
2n.tr. 36.594,6 105.049,1 19.261,9 13,6 3,0 36,7 55.873,7 105.530,8
3r.tr. 23.787,5 86.805,4 18.590,5 41,8 1,5 58,5 42.392,9 87.359,4
4t.tr. 30.342,6 110.497,1 18.296,7 15,9 16,3 50,5 48.761,8 111.009,3

2005
1r.tr. 39.728,3 137.059,6 18.181,4 9,9 2,0 28,8 58.038,3 137.535,5
2n.tr. 31.973,8 151.843,2 23.264,4 15,5 8,2 33,1 55.370,6 152.439,9
3r.tr. 35.477,2 147.986,6 21.619,9 27,2 3,9 23,1 57.208,9 148.681,1



III. Consum, comerç i preus
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Base 2001

Nota metodològica: A partir de gener de 2002, l'IPC adopta un nou sistema de càlcul en base 2001 amb importants canvis metodològics que trenquen la sèrie. Per això, les taxes oficials
de variació corresponents a 2002 no es poden obtenir a partir dels índexs. Informació més detallada sobre la metodologia a www.ine.es.
Nota: Les dades dels últims tres mesos són provisionals. Font (per a tot l'apartat): INE i Eurostat.

IPC
(variació interanual)

Catalunya Espanya Subjacent
2000 2001 2002 2003 2004 2005

(%)
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Preus de consum

Variació (%) set.05 / set.04 des.04 / des.03 des.03 / des.02

Barcelona (província) 4,4 3,7 3,2
Catalunya 4,3 3,6 3,1
Espanya 3,7 3,2 2,6
— subjacent 2,5 2,9 2,5
C.A. Madrid 3,6 3,1 2,6
UME harmonitzat 2,6 2,4 2,0
UE15 harmonitzat — — 1,8
UE25 harmonitzat 2,5 2,2 —

L’encariment del petroli apareix com el principal responsable 
de l’augment del nivell de preus de consum durant els mesos
d’estiu ...

El manteniment del preu del petroli i dels seus derivats en cotes
properes als màxims anuals durant més temps del que la ma-
joria d’analistes i operadors esperaven o volien reconèixer, s’ha
començat a fer sentir en l’IPC. Amb les dades de setembre però,
l’efecte contagi al conjunt dels preus ha estat molt moderat com
es pot deduir de l’estabilitat mostrada per la inflació subjacent.
Un fet relativament sorprenent que difícilment tindrà conti-
nuïtat a mitjà termini atesa l'alta dependència del petroli que
mantenen tant l’economia catalana com l’espanyola.  

Tant el 3,7% de creixement interanual dels preus de consum a
Espanya el mes de setembre, com el 4,3% i el 4,4% de Cata-
lunya i província de Barcelona respectivament, tenen en comú
que recuperen cotes que no s’havien assolit en els darrers dos
anys i mig. Alhora, els adorna una diferència significativa i
preocupant pels qui vivim aquest fenomen des de Catalunya: la
persistència del diferencial d’inflació –estabilitzat els darrers
anys en mig punt percentual anual– entre Catalunya i la resta
d’Espanya que explica que els actuals nivells d’inflació a Ca-
talunya siguin els més elevats d’ençà el 1995. Una singularitat
no desitjada que no es reprodueix a la resta de l’economia es-
panyola tot i que en els darrers deu anys ha registrat diferents
episodis puntuals d’inflació interanual per sobre del 3,7% actual.

…i també com un dels destacats en l’augment del diferencial
inflacionista amb la Unió Europea.

El que no és cap novetat ni fet singular és que el repunt de final
d’estiu ha accentuat el diferencial inflacionista en relació amb
la Unió Europea, que s’estima en 1,3 punts percentuals per al
conjunt d’Espanya i mig punt més si la comparació es fa amb
Catalunya. De manera més gràfica, el ritme de creixement dels
preus de consum a Catalunya supera en un 70% el del conjunt
de la UE. No està de més insistir en la incidència tan negativa
que aquest fet pot arribar a tenir a mitjà i llarg termini sobre la
competitivitat de l’economia catalana i espanyola en el seu
principal mercat d’exportació. Qui explica que aquest és el
peatge per poder mantenir un creixement superior del PIB, no-
més explica mitja veritat. Cal afegir-hi que un model de creixe-
ment més equilibrat i repartit entre tots els sectors i amb taxes
anuals igualment a l’entorn del 3%, de ben segur que generaria
menys tensions inflacionistes i oferiria unes millors expectati-
ves a llarg termini.

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

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

1999 B 126,3 126,4 127,1 127,5 127,7 127,9 128,4 128,9 129,1 129,2 129,4 130,0
E 125,1 125,2 125,7 126,2 126,2 126,2 126,8 127,3 127,6 127,5 127,7 128,3

2000 B 130,7 130,9 131,4 132,0 132,2 132,7 133,6 134,3 134,3 134,6 134,9 135,5
E 128,7 128,9 129,4 129,9 130,2 130,6 131,3 131,9 132,2 132,6 132,9 133,4

2001 B 135,6 136,1 136,7 137,4 137,7 138,1 138,6 138,9 138,8 138,7 138,7 139,3
E 133,4 133,9 134,4 135,1 135,6 136,1 136,4 136,7 136,7 136,6 136,5 137,0

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
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

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
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

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
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

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

Base 1992



24

Preus de consum

IPC harmonitzat
(variació interanual)

Diferencial d'inflació entre Espanya i la UE1

(%)

2000 2002 2003 2004 2005

(%)

2001 2002 2003 2004 2005

2001

2000

UE1Espanya Alemanya França

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

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

(%)
ds.04/ds.03 ds.03/ds.02st.05/st.04

Total

Alim. i begudes no alcohò.

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament de la llar

Medicina

Transport

Comunicacions

Lleure i cultura

Ensenyament

Hoteleria i restauració

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

Pel que fa a l’estabilitat que durant els mesos centrals de l’any
ha mostrat l’evolució de la inflació subjacent, la història recent
ens mostra que la diferència d’1,2 punts percentuals que ac-
tualment manté aquest índex en relació amb el general és un
màxim que no s’acostuma a superar i que, previsiblement, els
propers mesos tendirà a reduir-se. En conseqüència, sembla
inevitable un repunt imminent de preus entre els components
més estables de l’índex, apropant-se de nou al nivell del 2,9%
de la segona meitat de 2004.

En l’evolució dels preus, només la despesa en comunicacions i
en ensenyament ens situa en la mitjana europea.

Una ullada a l’evolució dels preus per components de la des-
pesa confirma l’impacte de l’encariment del petroli sobre l’IPC
a partir, bàsicament, de l’índex de preus del transport, que per
segon any consecutiu lidera el rànking de components més
inflacionistes. El segon de la llista, les despeses associades a
l’habitatge, també es pot afegir a aquest cabàs via increments
de preus de l’energia, a banda de l’evolució alcista que han
mantingut els lloguers. L’ensenyament i l’hostaleria i restau-
ració mantenen invariables increments interanuals a l’entorn
del 5%. El conjunt de l’alimentació i begudes no alcohòliques
registra una evolució lleument alcista, per sota de la mitjana,
però clarament divergent de la relativa estabilitat de preus a la
resta de la Unió Europea. Un contrast que es fa igualment evi-
dent en l’evolució dels preus del vestit i calçat. Un clàssic que
reclama des de fa temps una atenció especial. 

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

st.05/st.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02 st.05/st.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02 st.05/st.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02

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

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

Total 4,3 3,6 3,1 3,7 3,2 2,6 2,5 2,2 1,8

1 UE15 fins l’abril de 2004 i UE25 de llavors ençà.
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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 

3r.tr.2005/3r.tr.2004 2,2 3,1 1,2 5,9
1r.sem.2005/1r.sem.2004 3,9 3,3 4,8 –9,3

2004/2003 2,3 2,8 1,6 –0,7
2003/2002 3,8 2,1 6,0 –4,4

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

3r.tr.2005/3r.tr.2004 –4,5 –4,2 –1,1 –19,8
1r.sem.2005/1r.sem.2004 –0,1 –1,2 1,7 4,9

2004/2003 –0,9 –0,7 –0,9 –3,0
2003/2002 1,6 0,5 1,2 15,1

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
1r.tr. 1.272.839 770.276 502.563 1.455.192
2n.tr. 1.107.426 635.985 471.441 807.285
3r.tr. 1.278.809 654.318 624.491 364.991
4t.tr 1.119.673 635.451 484.222 553.136

2004 4.888.653 2.771.812 2.116.841 3.157.610
1r.tr. 1.292.302 789.590 502.712 1.443.731
2n.tr. 1.187.203 700.005 487.198 875.551
3r.tr. 1.224.414 633.318 591.096 352.290
4t.tr. 1.184.734 648.899 535.835 486.037

2005
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

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

Núm. índex Comercial
Període 1992  = 100 milers m3 Domèstic i industrial Altres

1993 93,8 123.660 76.854 35.662 11.143
1994 91,7 120.914 76.153 34.550 10.211
1995 90,5 119.319 75.739 33.428 10.151
1996 87,8 115.716 74.335 32.672 8.709
1997 88,1 116.217 74.831 33.413 7.973

1998 88,3 116.353 74.523 33.473 8.357
1999 86,8 114.464 72.930 33.043 8.491
2000 87,3 115.130 74.044 32.972 8.114
2001 86,9 114.544 73.448 32.936 8.159
2002 85,5 112.749 73.684 32.247 6.819

2003 86,9 114.531 74.044 32.639 7.848
1r.tr. 29.825 20.394 7.988 1.443
2n.tr. 27.687 18.241 7.786 1.660
3r.tr. 30.152 18.353 9.101 2.699
4t.tr. 26.867 17.055 7.765 2.047

2004 86,1 113.494 73.528 32.354 7.611
1r.tr. 30.471 20.475 8.402 1.594
2n.tr. 26.997 18.117 7.277 1.604
3r.tr. 29.315 18.575 8.494 2.245
4t.tr. 26.711 16.362 8.181 2.169

2005
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

Creixement relativament moderat del consum d’energia i gas
natural en relació amb el dinamisme de l’activitat econòmica.
La situació de sequera generalitzada ha forçat una reducció del
consum d’aigua. 

Les dades de consum d’aigua a Barcelona durant els mesos
d’estiu mostren una lleu accentuació de la contenció registrada
durant el primer semestre. Una evolució que no sembla que
hagi afectat la trajectòria expansiva de l’activitat econòmica a
la ciutat i que hom ha d’imputar a les mesures adoptades per les
institucions i entitats amb responsabilitats en la captació i sub-
ministrament d’aigua a la població i a la conscienciació del
conjunt dels usuaris davant la situació de sequera extrema que
ha patit la major part del país. Segons les dades disponibles,
l’estalvi més significatiu en termes absoluts ha anat a càrrec del
consum domèstic i dels usos en espais i serveis públics. En el
cas de les activitats productives, la reducció del consum ha
estat força testimonial. 

Consum de gas natural
milers de Mwh variació (%)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Matriculació de vehicles

Vehicles matriculats (província)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

milers variació (%)

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

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

3r.tr.2005/3r.tr.2004 16,1 –38,6 51,5
1r.sem.2005/1r.sem.2004 10,4 –25,0 45,2

2004/2003 7,6 –8,6 52,0
2003/2002 9,4 7,5 15,0

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

Durant el segon terç d’enguany, l’augment del nombre 
de vehicles nous matriculats a l’àrea de Barcelona ha doblat 
el ritme de creixement de 2004.   

Els més de 153.000 vehicles nous matriculats a la província de
Barcelona durant els dos trimestres centrals de 2005 equivalen
a un creixement interanual del 16%, un ritme que quadruplica
el del primer trimestre i que pràcticament assegura que la taxa
de creixement d’enguany serà la més elevada d’ençà el 1999.
Per explicar aquesta evolució continuen sent vàlides les raons
exposades en altres ocasions i que es poden resumir en l’aug-
ment del nombre d’ocupats, la represa de la inversió empresa-
rial i la disponibilitat de crèdit en condicions comparativament
favorables. S’hi hauria d’afegir també la demanda dels immi-
grants que s’han pogut acollir al darrer procés de regularitza-
ció. L’aflorament d’aquesta demanda continguda ha compensat
àmpliament el lògic impacte negatiu de l’encariment dels car-
burants.

Per poder fer una valoració més ajustada de la situació real d’a-
quest mercat i de la conjuntura econòmica, cal una anàlisi de les
matriculacions segons tipologia dels vehicles. Si es fa així, ja no
és tan incomprensible que, alhora que la venda de vehicles a
Espanya assoleix màxims històrics mes rere mes, la indústria
automobilística instal·lada al país passi per un moment incert i
difícil. I és que, com es pot observar en el gràfic adjunt, una part
de la demanda potencial de turismes s’ha traslladat al sector de
les motos. Amb el resultat que mentre aquest segment tancarà
l’any amb un creixement proper al 90%, el dels turismes ni tan
sols superarà el 3%. En un punt intermedi però molt positiu, es
mou la matriculació de vehicles industrials i comercials, que
sembla que s’està refent de l’atonia del bienni 2002-2003. 

En definitiva, el parc automobilístic ha continuat augmentant a
un ritme inaudit i insostenible, amb la particularitat que el crei-
xent pes dels vehicles de dues rodes alleugereix els problemes
de congestió de les vies públiques però n’augmenta la insegu-
retat dels usuaris.  

Matriculacions per tipus de vehicles
(variació interanual)

(%)

3r.tr.20052n.tr.20051r.tr.20054t.tr.2004

Total vehicles

Turismes

Indtals./Cials.

Motos

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Evolució del parc automobilístic  
Província de Barcelona Catalunya

Període Matriculacions Baixes Saldo Matriculacions

1993 136.146 78.194 57.952 177.508
1994 152.956 88.085 64.904 201.340
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
1r.tr. 55.731 42.953 12.778 72.319
2n.tr. 67.219 44.977 22.242 86.650
3r.tr. 60.949 40.671 20.278 79.808
4t.tr. 66.554 54.961 11.593 87.235

2004 269.387 167.690 101.697 356.261
1r.tr. 63.209 43.234 19.975 83.055
2n.tr. 70.274 41.707 28.567 92.926
3r.tr. 62.121 35.578 26.543 82.972
4t.tr. 73.783 47.171 26.612 97.308

2005
1r.tr. 65.779 36.896 28.883 87.214
2n.tr. 81.552 26.816 41.606 107.564
3r.tr. 72.106 21.841 40.200 97.103
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Variació (%) Domiciliària Selectiva Altres Total

3r.tr.2005/3r.tr.2004 1,1 5,0 –30,4 1,2
1r.sem.2005/1r.sem.2004 –2,8 5,0 –20,9 –0,2

2004/2003 –7,2 15,2 –6,3 1,2
2003/2002 –14,6 47,4 –15,6 1,2

Recollida de residus

Nota: Les dades anteriors a 2002 inclouen només la recollida domiciliària. Les del darrer
any són provisionals.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Recollida domiciliària indiferenciada
milers de tones variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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El repunt que ha registrat el total de residus recollits a la
ciutat durant els mesos d’estiu relativitza el lleu i inusual
descens del primer semestre. 

Les dades disponibles, encara provisionals, corresponents a la
recollida de residus sòlids urbans durant els primers nou mesos
d’enguany apunten a un ritme de creixement molt contingut.
Tot i el lleu repunt del tercer trimestre, sembla que enguany es
tancarà amb un increment de poques dècimes en termes homo-
genis. Un resultat de quasi-estancament en termes agregats que
adquireix molt més sentit si hom el fa compatible amb una con-
juntura econòmica expansiva i amb una base demogràfica –re-
sidents de dret, de fet, per feina i oci– igualment en augment.
Com ja és habitual, aquesta contenció del total de residus gene-
rats és el resultat d’una persistent reducció de les deixalles do-
miciliàries indiferenciades –capítol que encara representa més
de la meitat del total de residus sòlids urbans– i un increment
igualment constant i notable de la fracció de recollida selectiva. 

Sense entrar en un detall exhaustiu, i deixant de banda el nota-
ble volum de la fracció orgànica, la recollida selectiva de paper,
cartró, envasos i vidre manté uns ritmes de creixement nota-
bles, amb taxes anuals que oscil·len entre poc més del 7% en el
cas dels envasos i un 15% pel que fa al paper i cartró. La reco-
llida de voluminosos, un component de la selectiva igualment
significatiu en termes quantitatius que inclou els trastos i mo-
bles vells, mostra un creixement més moderat.

Recollida selectiva. Alguns components (tones)

Període Paper Envasos Vidre Voluminosos

1995 4.244 2.153 10.228 9.406
1996 7.322 2.707 10.567 10.345
1997 9.153 3.147 11.185 12.310
1998 15.650 4.153 12.398 14.677

1999 24.317 5.392 13.908 19.395
2000 22.688 6.547 14.969 21.799
2001 26.854 8.016 16.588 22.768
2002 52.323 9.492 18.256 23.949

2003 57.200 10.642 20.053 28.222
1r.tr. 13.887 2.599 5.155 6.419
2n.tr. 13.825 2.679 4.980 6.940
3r tr. 13.656 2.558 4.553 6.997
4t.tr. 15.832 2.806 5.365 7.866

2004 65.163 11.696 21.675 30.322
1r.tr. 15.600 2.868 5.613 7.333
2n.tr. 16.318 3.001 5.297 7.325
3r.tr. 15.496 2.750 4.737 7.595
4t.tr 17.749 3.077 6.028 8.069

2005
1r.tr 17.238 3.069 5.998 7.366
2n.tr. 19.746 3.238 6.047 7.919
3r.tr. 18.000 2.957 5.213 8.021

Residus sòlids urbans (tones)

Domiciliaris Recollida

Any indiferenciats selectiva Altres Total

1995 622.585 40.428 50.895 713.908
1996 627.134 45.519 57.178 729.831
1997 635.803 49.116 55.051 739.970
1998 631.956 61.492 72.604 766.052

1999 647.516 80.821 71.709 800.046
2000 657.209 97.890 62.420 817.519
2001 630.102 142.485 64.198 836.785
2002 588.030 217.039 45.374 850.443

2003 502.276 319.959 38.290 860.525
1r.tr. 134.860 70.048 9.142 214.050
2n.tr. 128.832 79.779 9.658 218.269
3r.tr. 115.669 76.351 9.596 201.616
4t.tr. 122.915 93.781 9.894 226.590

2004 466.270 368.434 35.894 870.600
1r.tr. 120.912 92.848 8.434 222.194
2n.tr. 117.700 93.611 9.039 220.350
3r.tr. 107.215 85.946 9.475 202.636
4t.tr. 120.442 96.030 8.947 225.419

2005
1r.tr. 112.906 93.804 7.330 214.039
2n.tr. 119.120 102.068 6.484 227.672
3r.tr. 108.348 90.201 6.592 205.142

Nota: Les dades del darrer any són provisionals.
Font: Direcció de Serveis de Neteja Urbana i Departament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona.
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Sortides Entrades

Tràfic Càrrega Líquids Sòlids Càrrega Líquids Sòlids
Variació (%) total Total General a doll a granel Total General a doll a granel

gn.-jl.2005/gn.-jl.2004

Total 10,9 8,8 10,9 28,2 –35,3 12,4 8,8 16,3 12,3
Cabotatge –0,7 2,4 6,3 –60,0 –21,2 –2,7 13,1 –15,1 –22,8
Exterior 13,5 11,5 12,8 76,4 –40,4 14,4 10,8 20,3 17,6

2004/2003

Total 13,1 14,8 17,3 –16,0 0,0 12,1 19,8 10,3 –7,8
Cabotatge 8,8 2,8 5,1 –6,8 –22,2 17,6 8,9 38,2 –4,1
Exterior 14,1 20,6 23,1 –19,2 12,4 11,3 21,5 7,1 –8,4

Port: mercaderies i passatgers

Igualment, el creixent protagonisme del tràfic exterior –moda-
litat en la que, de mitjana, hi operen naus de més grandària que
en la de cabotatge– serveix per justificar l’estancament del
nombre de vaixells que han operat al port de la ciutat aquests
darrers vuit mesos. 

En la línia del notable desequilibri que mostra el balanç entre
volum de mercaderia embarcada i desembarcada, amb un biaix
clar a favor d’aquesta darrera, l’evolució de l’acumulat anual
presenta igualment un ritme de creixement més intens en les
operacions de descàrrega que no pas en les de càrrega. Sembla
que es consolida el paper del port com a infrastructura d’en-
trada de mercaderia. Un tret congruent amb la progressiva ter-
ciarització de l’economia catalana i que es veu reforçat en una
conjuntura econòmica com l’actual, abonada a un persistent
dèficit comercial.

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

1993 5.217 12.466 3.969 2.947 361 7.298 887 2.222 3.575 10.296
1994 6.975 13.415 5.065 3.473 225 7.810 1.685 2.132 4.796 11.130
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 13.059 11.722 438 10.633 763 2.705 10.149 21.828
1r.tr. 3.167 6.008 2.909 2.706 89 2.512 169 788 2.206 5.376
2n.tr. 3.745 6.428 3.432 3.060 121 2.740 191 628 2.690 5.614
3r.tr. 3.792 6.475 3.438 2.996 131 2.799 223 680 2.641 5.498
4t.tr. 3.556 6.150 3.280 2.959 97 2.582 180 609 2.611 5.339

2005
1r.tr. 3.529 6.897 3.240 3.325 134 2.913 155 660 2.582 6.230

gn.-jl. 9.022 16.704 8.391 7.470 331 7.320 300 1.914 6.504 14.970

El fort creixement del tràfic portuari durant els primers vuit
mesos de 2005 s’ha recolzat en el dinamisme del tràfic exterior. 

Els més de 29 milions de tones de mercaderies que han passat
per les instal·lacions portuàries durant el període gener-agost
de 2005 equivalen a un increment interanual de gairebé l’11%.
En termes anuals, l’acumulat dels darrers dotze mesos supera
àmpliament els 42 milions de tones, assolint un nou màxim his-
tòric gràcies a l’augment de les importacions d’hidrocarburs.
Cal destacar que a mesura que ha avançat l’any, l’augment
d’activitat s’ha concentrat en el tràfic exterior, amb un creixe-
ment acumulat a mitjan d’estiu de l’ordre del 13,5%. Això ex-
plica que aquest segment representi més del 82% del total del
tràfic portuari.
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Una simple ullada a l’evolució del tràfic per grans tipologies de
productes posa de manifest el fort creixement del tràfic de gas
natural i de derivats del petroli. A banda de les polítiques
empresarials que previsiblement ho poden explicar, aquest
increment proper al 16% respon bàsicament a l’augment del
consum intern i a la necessitat d’augmentar la producció elèc-
trica en centrals tèrmiques clàssiques per compensar la baixa
producció hidroelèctrica derivada del llarg període d’escassetat
de pluja a les capçaleres de les principals conques. El conjunt
de la càrrega general, l’agregat de més valor afegit i quanti-
tativament el més representatiu del port de Barcelona, creix
prop d’un 10%, igual que el capítol dels sòlids a granel, bàsi-
cament cereals i materials de la construcció.  

La maquinària i recanvis, juntament amb la sidero-metal·lúrgia,
són alguns dels epígrafs més expansius en el que va de 2005.

Una anàlisi més detallada de la tipologia dels productes que
han passat pel port de la ciutat en el que va d’any posa de
manifest el fort increment –gairebé un 40% més que durant el
mateix període de 2004– que representa el milió llarg de tones
que ha registrat el capítol de maquinària i recanvis, tant
d’entrada com de sortida. A banda del creixement espectacular
del tràfic de fuel, al capítol de productes energètics en sobresurt
també la importació de gas natural –un 15% de creixement
interanual i més de mig milió de tones mensuals– i l’entrada de
gas-oil, mentre s’estanca el tràfic de benzina. Variacions con-
gruents amb el protagonisme de la construcció en el creixement
econòmic i també amb el predomini dels motors de gas-oil
entre les noves matriculacions de vehicles.   

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.-jl.2005)   

Variació (%) 

Productes Tones gn-jl 05/gn-jl 04 2004/2003

Gas natural 3.646.515 15,1 12,3
Gasoil, gasolina i fuel 3.045.723 16,7 10,4
Altres productes energètics 296.550 –17,9 15,0
Productes siderúrgics 1.129.144 15,5 21,4
Productes metal·lúrgics 684.045 21,5 25,3

Potasses i altres adobs 196.061 –28,1 7,9
Productes químics 2.438.800 8,6 20,4
Ciment i clínker 416.965 –18,5 –11,8
Altres materials de construcció 690.484 16,5 12,9
Cereals i farines 403.266 28,6 –8,7

Faves i farina de soja 885.378 0,3 –9,0
Pinso i farratges 214.378 9,1 1,2
Fruites i verdures 397.624 18,6 53,9
Begudes i derivats 551.309 1,4 14,6
Conserves 170.381 15,8 24,6

Tabac, cafè i cacau 319.996 –13,7 2,1
Olis i greixos 471.021 22,1 –0,3
Resta de productes alimentaris 858.082 12,8 20,5
Paper i pasta 645.841 12,7 24,0

Maquinària i recanvis 1.026.309 39,5 32,8
Automòbils i peces 817.743 1,3 16,3
Resta de mercaderies 2.534.668 3,7 10,6
Tares 3.885.273 15,6 15,3

Total 25.725.556 11,1 13,1

Orígen/destí del tràfic portuari exterior (gn.-jl.2005)

Variació (%) 

Àrees geogràfiques Tones gn-jl 05/gn-jl 04 2004/2003

França / Itàlia 3.809.243 11,5 11,9
Europa (Atlàntic) 1.316.647 35,1 27,0
Med. Or., Negre i Pròxim Orient 2.193.402 27,4 15,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 2.042.066 50,2 135,1
Sud i sud-est asiàtic 1.428.698 28,1 15,8

Extrem Orient i Japó 2.271.561 25,5 27,5
Nord d'Àfrica 2.792.952 –16,4 –12,8
Resta d'Àfrica 879.501 63,7 24,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.118.667 12,8 0,5
Golf de Mèxic 665.927 0,9 11,5

Amèrica Central i Carib 370.217 108,0 19,7
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.573.015 –14,5 4,9
Amèrica del Nord (Pacífic) 137.703 –27,2 26,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 211.717 60,4 32,2
Oceania i Illes del Pacífic 171.995 19,3 30,9

Tràfic comercial per àrees geogràfiques
(percentatge sobre el total)
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Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)

Tràfic de contenidors
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En capítols menys representatius en termes absoluts però amb
taxes de creixement notables –per sobre del 20% en el que va
d’any– apareixen en posicions destacades algunes matèries pri-
meres i diversos productes de la indústria sidero-metal·lúrgica.
Igualment remarcables són els increments de volums trans-
portats de matèries bàsiques per l’alimentació com ara cereals,
farines, olis i greixos. De la resta del sector agro-alimentari en
sobresurten també els fluxos de fruites, hortalisses i llegums.
La importació de faves i farina de soja es manté en els volums
d’un any abans. La nota negativa d’aquest segment és el retro-
cés i la corresponent pèrdua de quota sobre el total, del tràfic de
tabac, cafè i cacau. Una evolució negativa que es fa extensiva
al tràfic, cada cop més irrellevant, de potasses.

El tràfic d’automòbils i peces, igual que el de vins, begudes i
alcohols, registra creixements mínims.

En conjunt, el tràfic portuari de materials per a la construcció
es caracteritza per la pèrdua de volum del ciment i clínker i
l’augment de la resta de materials. Dues variacions clarament
oposades que confirmen la tendència dels darrers trimestres,
caracteritzada per una demanda interna molt forta. Un altre ti-
pus de mercaderia que previsiblement tancarà l’any amb signe
negatiu és el de la fusta, que, transcorreguts set mesos acumula
un retrocés del 30%. 

En paral·lel al creixement ininterromput del tràfic marítim de
càrrega general i també del pes cada cop més significatiu del
tràfic exterior en relació amb el total, el nombre de contenidors
manipulats a les instal·lacions portuàries de la ciutat no para de
créixer. No és menys cert però, que aquesta darrera fase expan-
siva iniciada ara fa tres anys comença a mostrar senyals lleus i
previsibles de desacceleració, bàsicament en el tràfic de cabo-
tatge. Segons les dades disponibles corresponents a l’acumulat
dels vuit primers mesos de 2005, el tràfic total de contenidors
supera els dos milions de Teus anuals, amb un creixement del
9,7% interanual. 

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

Tràfic portuari d'exportació
milions de tones variació (%)
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Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

gn.-jl.2005/gn.-jl.2004 11,1 –11,0 7,3 9,5
gn.-ab.2005/gn.-ab.2004 18,4 –8,5 13,5 17,0

2004/2003 19,9 0,0 16,0 19,6
2003/2002 13,9 9,7 13,1 10,9

Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Mercaderia  

Període Exterior Cabotatge Total milers tones

1993 391.934 109.212 501.146 5.411
1994 476.531 128.825 605.356 6.097
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
1r.tr. 291.509 73.218 364.727 3.409
2n.tr. 334.796 88.209 423.005 3.848
3r.tr. 346.343 89.833 436.176 3.987
4t.tr. 355.791 72.667 428.458 4.100

2004 1.592.626 323.867 1.916.493 18.344
1r.tr. 360.899 77.103 438.002 4.155
2n.tr. 410.854 85.298 496.152 4.883
3r.tr. 411.179 82.153 493.332 4.718
4t.tr. 409.694 79.313 489.007 4.588

2005
1r.tr. 420.367 69.216 489.583 4.819
gn.-jl 1.023.643 171.859 1.195.502 11.719
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gn.-jl.2005/ gn.-ab.2005/ 2004/ 2003/
Variació (%) gn.-jl.2004 gn.-ab.2004 2003 2002

Ferris regulars 2,0 1,4 15,4 –4,1
Creuers 8,3 32,0 2,0 22,4
Creuers en trànsit 36,0 35,2 –7,7 29,5
Total 11,9 13,6 5,3 10,6

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

Nombre de passatgers
milions variació (%)
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Les relacions comercials amb els ports asiàtics augmenten 
de manera ferma i estable, en consonància amb el creixent
protagonisme d’Àsia, i en particular Xina, en el comerç
mundial.

Una ullada superficial a la distribució del tràfic comercial amb
origen o destí al port de Barcelona posa de manifest que, a
banda de l’ampliació i consolidació dels intercanvis comercials
amb la resta de port europeus i de la conca mediterrània –amb
l’excepció puntual i conjuntural dels de la costa africana mal-
grat l’augment de les importacions de gas natural– la trajectòria
expansiva més intensa i estable és la mantinguda amb Extrem
Orient i Japó. Enguany, els intercanvis de productes entre
Barcelona i els ports d’aquesta àrea poden sumar gairebé quatre
milions de tones, més de l’11% del total del tràfic exterior i
aproximadament el 15% si ens cenyim només a la càrrega
general. Si a aquest agregat hom hi afegeix el tràfic amb el sud-
est asiàtic i els ports de l’Índia i zona d’influència, amb creixe-
ments interanuals de l’ordre del 27%, els intercanvis comer-
cials amb els ports asiàtics –sense comptar el Golf Pèrsic–
s’igualen, en termes absoluts, amb els mantinguts amb els ports
veïns d’Itàlia i França.

A banda del retrocés dels fluxos comercials amb els ports
africans de la conca mediterrània a favor del mar Roig i Golf
Pèrsic, l’altra gran apartat que amb tota probabilitat no acon-
seguirà igualar els fluxos comercials amb el port barceloní d’un
any enrere serà la costa atlàntica del continent americà, es-
pecialment la del sud. Si en el cas de la costa africana el retro-
cés és imputable gairebé en exclusiva a una retallada de les
importacions, en el cas d’Amèrica del Sud la reducció de fluxos
s’ha materialitzat en ambdós sentits.

Creixement intens i sense comparació a la resta d’Europa, 
del nombre de passatgers de creuers.

Després de l’estancament de 2004, imputable bàsicament als
creuers en trànsit, l’acumulat dels primers vuit mesos d’en-
guany aconsegueix millorar en un 22% el nombre de viatgers
del mateix període d’un any abans. Tot apunta que a final d’any
s’haurà superat la xifra d’1,2 milions de passatgers de creuers
embarcats, desembarcats o en trànsit. Contràriament, el seg-
ment dels ferris de línia regular mostra un creixement molt més
moderat.

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en

Període regulars Creuers trànsit Total

1993 425.025 50.619 96.297 571.941
1994 490.843 63.321 108.934 663.098
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
1r.tr. 100.653 9.861 19.657 130.171
2n.tr. 212.630 160.000 145.526 518.156
3r.tr. 412.838 259.675 207.283 879.796
4t.tr. 94.616 118.782 128.446 340.919

2004 946.788 559.208 462.197 1.968.193
1r.tr. 91.132 14.374 34.108 139.614
2n.tr. 239.711 148.362 140.756 528.829
3r.tr. 490.791 268.989 173.234 933.014
4t.tr. 125.154 127.483 114.099 366.736

2005
1r.tr. 122.360 25.268 45.489 193.117

gn.-jl. 487.948 276.263 317.643 1.081.854
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1 Es comptabilitza la totalitat del tràfic, no només el comercial. Les dades trimestrals són provisionals.
Font (per a tot aquest apartat, si no s’indica el contrari): Aeroport de Barcelona.

L’expansió del trànsit aeri de passatgers ha continuat guanyant
dinamisme en els mesos centrals de l’any.  

Amb la perspectiva que dóna la proximitat a l’acabament de
l’any, hom ha d’interpretar que el revifament de la tendència
expansiva del trànsit aeri de passatgers dels primers mesos de
l’any no va ser més que un preludi de la creixent intensificació
que, mes rera mes, ha caracteritzat aquesta tendència. Així, el
volum de passatgers transportats durant el primer trimestre va
registrar un augment en relació amb el mateix període de 2004
del 7,7%, que va pujar fins al 9,3% en el primer semestre i fins
al 10,1% en el període gener-setembre. Unes taxes de creixe-
ment que superen àmpliament les registrades en el quadrienni
precedent i que destaquen en la banda alta en el conjunt d’indi-
cadors econòmics de la ciutat. 

Variació (%) Passatgers

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/ 2004/ 2003/
3r.tr.2004 1r.sem.2004 2003 2002

Total 11,5 9,3 7,9 6,6
BCN-MDD 3,9 5,8 2,0 2,8
Resta interior 18,7 15,2 10,1 8,8
Unió Europea 7,4 5,3 4,7 14,1
Resta internacional 18,8 18,9 47,6 –33,3

Variació (%) Avions

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/ 2004/ 2003/
3r.tr.2004 1r.sem.2004 2003 2002

Total 4,7 5,4 3,3 4,1
Interior 9,8 11,9 4,3 3,8
Internacional 1,0 0,1 2,4 4,3

Variació (%) Mercaderies

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/ 2004/ 2003/
3r.tr.2004 1r.sem.2004 2003 2002

Total –0,1 13,5 17,1 –7,6
Interior –9,3 –2,4 4,5 –9,5
Internacional 10,3 19,9 23,2 –6,7

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

Nombre total de passatgers
milions variació (%)
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Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies 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

1993 9.997 2.088 3.618 3.179 774 57.480 29.637 27.841 137.069 65.144 68.397
1994 10.648 2.369 3.726 3.412 795 58.891 27.840 31.051 145.583 73.863 68.929
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 5670 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
1r.tr. 4.732 1.040 1.433 2.018 196 17.057 5.286 11.771 66.480 30.517 35.402
2n.tr. 5.888 1.103 1.741 2.767 229 17.177 5.719 11.457 70.836 32.189 37.654
3r tr. 6.699 897 2.138 3.095 501 16.933 6.009 10.925 75.449 33.756 40.775
4t.tr. 5.433 1.105 1.616 2.430 233 18.948 5.838 13.110 69.248 31.404 37.156

2004 24.558 4.228 7.626 10.657 1.853 84.985 23.872 60.113 291.358 133.406 154.542
1r.tr. 5.158 1.071 1.596 2.159 288 17.982 5.333 12.649 67.784 31.082 36.003
2n.tr. 6.410 1.119 1.962 2.808 475 21.341 6.051 15.290 74.172 33.804 39.381
3r tr. 7.201 930 2.283 3.243 687 22.425 6.235 15.190 78.179 35.519 41.700
4t.tr. 5.789 1.109 1.786 2.447 403 23.237 6.253 16.983 71.223 33.001 37.458

2005
1r.tr. 5.557 1.065 1.789 2.276 380 20.853 5.161 15.692 70.406 33.739 35.969
2n tr. 7.087 1.252 2.310 2.955 526 23.777 5.955 17.822 79.259 38.841 39.506
3r.tr. 8.027 966 2.708 3.482 817 22.406 5.654 16.752 81.819 39.001 42.109
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Passatgers pels principals aeroports espanyols
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En total, la xifra de 20,7 milions de passatgers que han aterrat
o s’han enlairat per l’aeroport del Prat durant el període gener-
setembre de 2005 pràcticament iguala la del tot el 2001. De
mantenir-se aquesta tendència, la xifra de 27-28 milions de pas-
satgers per 2005 és força versemblant; un fet que col·locaria el
Prat a les portes del selecte grup dels sis aeroports europeus amb
més de trenta milions de passatgers anuals. 

La distribució dels fluxos de passatgers entre interior i inter-
nacional està pràcticament igualada i, com l’any anterior, els
components més dinàmics d’aquesta tendència expansiva són,
en el trànsit interior, els vols entre el Prat i el conjunt d’aero-
ports espanyols sense el de Madrid; i, en el trànsit internacio-
nal, els vols a/de fora de la Unió Europea. En ambdós casos, el
ritme de creixement és de dos dígits, mentre que els vols amb
Madrid o dintre de la Unió Europea registren increments de
l’acumulat anual entre el 5 i el 6%.   

El nombre d’operacions d’enlairament i aterratge registrades
també ha continuat augmentant en relació amb els anys previs
i també ho ha fet de manera més intensa al llarg de 2005. En
total, han estat poc més de 230.000 els avions que han operat
en els primers nou mesos de l’any, un 5,2% més que l’any an-
terior. En canvi, l’evolució del transport de mercaderies no
ofereix una cara tan positiva ja que la tendència expansiva del
primer semestre s’ha frenat abruptament durant el tercer tri-
mestre de l’any, bàsicament a causa del retrocés en el tràfic
interior. El tràfic internacional de mercaderia, per contra, manté
un ritme de creixement notable, si bé s’ha temperat lleument
durant el tercer trimestre.   

La rebaixa de tarifes i la consegüent popularització dels viatges
han desposseït dels darrers vestigis de transcendència els
trajectes en avió.

Aquest marc tan notablement expansiu que descriuen les princi-
pals variables que mesuren l’activitat de l’aeroport s’enclava en
un context de sensibles canvis en l’oferta i la demanda de
passatgers en els darrers anys i, en concret, durant la fase de
recuperació posterior als esdeveniments de l’onze de setembre
de 2001 i el subsegüent impacte en els fluxos aeris interna-
cionals. L’aparició, consolidació i creixent pes de les aerolínies
de baix cost ha suposat tota una transformació de les rutes, les
tarifes i els serveis oferts, que a més ha coincidit amb l’auge del
turisme urbà i amb la revolució que ha suposat Internet en els
sistemes de reserva i compra de bitllets.   

Nota: No s'inclouen els trànsits internacionals ni altres serveis no comercials. 
Font: Subsecretaria d’Aviació Civil. 

Trànsit de passatgers als principals aeroports espanyols (3r.tr.2005)

Interior Internacional
Variació (%) Internacional/

Aeroports Total Regular No regular Total Regular No regular Total interanual total(%)

Alacant 489.904 461.456 28.448 2.340.731 1.719.386 621.345 2.830.635 4,8 82,7
Barcelona 3.674.815 3.572.763 102.052 4.298.743 3.861.319 437.424 7.973.558 11,6 53,9
Bilbao 844.985 776.260 68.725 337.032 297.601 39.431 1.182.017 17,9 28,5
Eivissa 746.555 710.717 35.838 1.464.486 515.154 949.332 2.211.041 1,5 66,2
Fuerteventura 444.201 368.565 75.636 720.545 348.792 371.753 1.164.746 9,3 61,9
Girona 884 24 860 1.123.601 922.521 201.080 1.124.485 11,5 99,9

Gran Canària 1.166.543 1.148.570 17.973 1.132.464 414.141 718.323 2.299.007 3,0 49,3
Lanzarote 700.492 560.588 139.904 853.333 200.894 652.439 1.553.825 -0,3 54,9
Madrid 5.375.483 5.210.349 165.134 6.504.869 5.988.909 515.960 11.880.352 10,5 54,8
Màlaga 947.996 909.908 38.088 3.112.818 2.435.393 677.425 4.060.814 5,5 76,7
Menorca 483.851 429.942 53.909 840.222 178.262 661.960 1.324.073 0,4 63,5
Palma de Mallorca 1.781.072 1.693.805 87.267 6.709.364 3.703.259 3.006.105 8.490.436 4,7 79,0

Reus 13.605 13.043 562 601.174 188.069 413.105 614.779 17,7 97,8
Santiago de Compostela 458.302 433.172 25.130 90.051 80.815 9.236 548.353 21,2 16,4
Sevilla 753.547 738.370 15.177 242.193 212.742 29.451 995.740 39,5 24,3
Tenerife Nord 988.629 988.537 92 18.969 18.621 348 1.007.598 12,7 1,9
Tenerife Sud 682.232 349.947 332.285 1.534.554 468.667 1.065.887 2.216.786 2,2 69,2
València 754.641 704.402 50.239 742.811 698.929 43.882 1.497.452 61,1 49,6

Total Espanya 22.478.902 21.065.576 1.413.326 34.019.415 23.436.395 10.583.020 56.498.317 10,4 60,2
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Passatgers de l’aeroport de Barcelona per ciutat d’origen o de destinació (2004)

Trànsit interior Trànsit internacional

Londres (14%)

París (10%)

Amsterdam (9%)

Brussel·les (4%)
Frankfurt (4%)

Milà (3%) Roma (4%)

Resta (52%)

Madrid (37%)

Palma (13%)Sevilla (7%)
Màlaga (6%)

Eivissa (5%)
Maó (5%)

Resta (27%)

El resultat d’aquests canvis és un augment dels viatges, amb
una creixent diversificació del perfil d’edat, econòmic, cultural
o social dels passatgers, i una ampliació del ventall dels motius
que inspiren els viatges. Per descomptat que el turisme o els
motius professionals suporten el pes principal, però guanyen
pes progressivament motius que no gaire temps enrera s’ha-
guessin considerat massa trivials com per plantejar un despla-
çament en avió. En essència, els vols barats no només atreuen
passatgers que han de volar, sinó que generen demanda. En
qualsevol cas, en un món en el que la velocitat, el canvi i el
dinamisme són un valor a l’alça, no es preveu que episodis com
la grip asiàtica o l’augment del preu dels combustibles frenin
aquesta tendència creixent a viatjar en avió en els països
occidentals. 

Un dels principals impactes de la implantació de companyies
de baix cost ha estat la dinamització d’aeroports de ciutats mit-
janes que fins fa poc tenien una activitat marginal en el mapa
aeri espanyol. Un dels millors exemples és l’aeroport de Giro-
na, on el 86% dels vols són operats per companyies de baix cost
especialitzades en vols internacionals i que ha passat de moure
mig milió a tres milions de passatgers anuals en només cinc
anys. Els espectaculars augments de Girona i Reus en l’àmbit
català, o de Múrcia, Valladolid, Santander o València a Espanya
són prou il·lustratius de la magnitud del fenomen, amb conse-
qüències directes en sectors econòmics tan significatius com el
comerç o l’hosteleria; alhora, pot ser la llavor de transforma-
cions en el mercat immobiliari, en la base demogràfica o en les
dotacions d’equipaments i infraestructures. 

Evolució del trànsit international de passatgers amb l’aeroport de Barcelona per grans zones geogràfiques (2000-2004)
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Aeroport de Barcelona. Distribució del trànsit internacional de passatgers per països 

2000 2001 2002 2003 2004
passatgers % passatgers % passatgers % passatgers % passatgers %

Alemanya 1.258.523 13,2 1.385.040 13,7 1.409.569 13,0 1.501.335 13,0 1.758.158 15,2
Àustria 110.340 1,2 91.462 0,9 122.915 1,1 118.096 1,0 133.785 1,2
Bèlgica 638.398 6,7 598.012 5,9 599.636 5,5 637.448 5,5 566.759 4,9
Dinamarca 134.799 1,4 136.783 1,4 116.806 1,1 203.097 1,8 245.979 2,1
Finlàndia 73.361 0,8 76.292 0,8 82.117 0,8 85.083 0,7 93.260 0,8
França 1.217.239 12,8 1.239.319 12,3 1.282.495 11,8 1.264.983 10,9 1.386.485 12,0
Grècia 101.817 1,1 113.845 1,1 121.931 1,1 95.449 0,8 84.281 0,7
Holanda 665.470 7,0 870.257 8,6 1.099.702 10,1 1.133.422 9,8 1.142.933 9,9
Hongria 31.440 0,3 8.911 0,1 7.935 0,1 11.996 0,1 10.858 0,1
Irlanda 98.125 1,0 97.270 1,0 141.200 1,3 177.962 1,5 208.472 1,8
Itàlia 1.246.485 13,1 1.300.298 12,9 1.359.868 12,5 1.386.522 12,0 1.599.194 13,8
Luxemburg 18.947 0,2 22.667 0,2 24.192 0,2 22.839 0,2 19.797 0,2
Malta 5.050 0,1 5.705 0,1 9.962 0,1 8.063 0,1 10.580 0,1
Polònia 16.088 0,2 19.366 0,2 29.214 0,3 30.377 0,3 37.846 0,3
Portugal 304.986 3,2 277.957 2,8 322.927 3,0 352.966 3,0 389.295 3,4
Regne Unit 1.662.320 17,5 1.860.070 18,4 2.209.261 20,3 2.589.178 22,4 2.712.387 23,4
RepúblicaTxeca 66.521 0,7 69.548 0,7 68.059 0,6 80.875 0,7 88.245 0,8
Suècia 64.875 0,7 74.408 0,7 126.951 1,2 113.492 1,0 97.072 0,8
Resta UE 25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.365 0,3

Total UE 25 7.714.784 81,0 8.247.210 81,7 9.134.740 84,0 9.813.183 84,7 10.619.751 91,7

Federació Russa 234.074 2,5 309.498 3,1 271.165 2,5 227.718 2,0 232.126 2,0
Islàndia 11.832 0,1 10.437 0,1 12.249 0,1 13.709 0,1 11.358 0,1
Noruega 21.536 0,2 50.878 0,5 56.815 0,5 61.238 0,5 58.725 0,5
Romanïa 8.042 0,1 11.358 0,1 9.126 0,1 8.323 0,1 7.997 0,1
Suïssa 640.140 6,7 681.674 6,8 645.044 5,9 653.292 5,6 672.175 5,8
Turquia 104.505 1,1 94.827 0,9 92.138 0,8 87.473 0,8 112.840 1,0
Ucraïna 10.754 0,1 17.849 0,2 19.736 0,2 22.478 0,2 23.743 0,2
Resta Europa1 29.345 0,3 22.292 0,2 20.776 0,2 25.478 0,2 13.170 0,1

Total Europa 8.775.012 92,1 9.446.023 93,6 10.261.789 94,4 10.912.892 94,2 11.751.885 101,5

Algèria 37.481 0,4 50.144 0,5 59.686 0,5 48.956 0,4 45.304 0,4
Egipte 102.863 1,1 79.578 0,8 98.059 0,9 98.277 0,8 137.116 1,2
Marroc 52.266 0,5 38.740 0,4 35.300 0,3 39.371 0,3 63.800 0,6
Tunísia 89.410 0,9 79.567 0,8 52.675 0,5 51.852 0,4 72.493 0,6
Resta Àfrica 3.099 0,0 3.706 0,0 3.400 0,0 3.672 0,0 4.169 0,0

Total Àfrica 285.119 3,0 251.735 2,5 249.120 2,3 242.128 2,1 322.882 2,8

EUA i Canadà 264.527 2,8 205.365 2,0 140.311 1,3 142.715 1,2 191.593 1,7
Mèxic 8.329 0,1 11.848 0,1 10.376 0,1 15.783 0,1 15.610 0,1

Total Amèrica del Nord 272.856 2,9 217.213 2,2 150.687 1,4 158.498 1,4 207.203 1,8

Costa Rica 2.128 0,0 2.200 0,0 1.139 0,0 2.448 0,0 2.496 0,0
Cuba 13.888 0,1 2.132 0,0 — — 3.940 0,0 3.082 0,0
República Dominicana 17.003 0,2 3.036 0,0 2.089 0,0 3.378 0,0 6.006 0,1
Resta Amèr.Central 4.317 0,0 3.370 0,0 2.544 0,0 4.027 0,0 2.735 0,0

Total Amèrica Central 37.336 0,4 10.738 0,1 5.772 0,1 13.793 0,1 14.319 0,1

Argentina 10.018 0,1 13.600 0,1 7.596 0,1 17.192 0,1 21.730 0,2
Brasil 10.365 0,1 6.482 0,1 3.604 0,0 16.581 0,1 20.507 0,2
Equador 1.090 0,0 2.568 0,0 2.375 0,0 5.051 0,0 7.100 0,1
Colòmbia 2.333 0,0 3.586 0,0 2.036 0,0 3.898 0,0 5.422 0,0
Perú 2.922 0,0 3.339 0,0 2.772 0,0 3.748 0,0 7.879 0,1
Resta Amèrica del Sud 5.522 0,1 6.708 0,1 3.037 0,0 6.453 0,1 13.683 0,1

Total Amèrica del Sud 32.250 0,3 36.283 0,4 21.420 0,2 52.923 0,5 76.321 0,7

Total Amèrica 342.442 3,6 264.234 2,6 177.879 1,6 225.214 1,9 297.843 2,6

Israel 120.005 1,3 130.067 1,3 177.571 1,6 188.234 1,6 208.565 1,8
Resta Orient Mitjà 1.478 0,0 1.936 0,0 1.948 0,0 3.803 0,0 22.020 0,2

Total Orient Mitjà 121.483 1,3 132.003 1,3 179.519 1,7 192.037 1,7 230.585 2,0

Altres 334 0,0 55 0,0 4.949 0,0 7.413 0,1 6.260 0,1

Total Internacional 9.524.390 100,- 10.094.050 100,- 10.873.256 100,- 11.579.684 100,- 12.609.455 100,-
1 Fins a 2003 les dades inclouen sis països incorporats a la UE 25 en 2004.
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Trànsit als principals aeroports europeus (2004)

Passatgers Mercaderies Avions

Var.2004/ Var.2004/ Var.2004/ 
Nombre 2003 (%) Tones 2003 (%) Nombre 2003 (%)

1. Londres-LHR 67.343.960 6,1 1.412.031 8,6 475.999 2,6
2. Frankfurt-FRA 51.098.271 5,7 1.839.084 11,4 477.475 4,1
3. París-CDG 50.860.561 5,5 1.637.610 9,4 534.561 3,8
4. Amsterdam-AMS 42.541.180 6,5 1.467.205 8,4 418.611 2,5
5. Madrid-MAD 38.718.614 7,5 378.194 11,8 401.503 4,6

6. Londres-LGW 31.461.523 4,8 227.061 –3,1 251.129 3,5
7. Roma-FCO 28.118.562 7,0 175.039 1,3 309.641 2,9
8. Munic-MUC 26.814.505 10,8 192.167 18,2 383.110 7,7
9. Barcelona-BCN 24.558.138 7,9 84.985 17,1 291.358 3,3

10. París-ORY 24.032.211 7,0 102.590 11,0 225.890 9,2

11. Manchester-MAN 21.548.454 8,3 153.977 21,8 224.665 8,5
12. Londres-STN 20.909.089 11,7 241.457 16,8 192.249 3,1
13. Palma de Mallorca-PMI 20.416.083 6,4 24.400 9,1 177.859 5,2
14. Copenhaguen-CPH 18.965.675 7,5 — — 272.518 5,2
15. Milà-MXP 18.553.953 5,3 361.082 13,0 218.373 0,7

Trànsit de passatgers per l'aeroport de BCN per companyies
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Distribució per fluxos geogràfics i companyies aèries del trànsit
de passatgers per l’aeroport de Barcelona durant 2004. 

Com es pot veure al mapa i els quadres de la pàgina anterior,
l’expansió dels fluxos aeris de passatgers entre l’aeroport de
Barcelona i les grans àrees del món ha estat generalitzada
durant 2004, refermant-se així el perfil cada cop més interna-
cional d’aquesta infraestructura. Cal apuntar aquí els esforços
de promoció per obrir noves rutes amb Àsia i Amèrica i, més
recentment, l’intent de convertir l’aeroport de Barcelona en
base de connexió d’aerolínies regionals amb Àfrica. 

Si s’analitzen el volums de viatgers transportats en 2004 per
àmbits territorials, es veu com en algunes zones, com la Unió
Europea, Amèrica o Orient Mitjà, s’ha consolidat una tendència
expansiva ja iniciada anteriorment; per contra, en els casos
d’Àfrica o la resta d’Europa, s’ha invertit el signe negatiu re-
gistrat un any enrera.

L’anàlisi per ciutats d’origen i/o destinació dels passatgers que
passen per l’aeroport de Barcelona mostra un ventall de ciutats
molt semblant al d’anys anteriors. En l’àmbit interior, Madrid,
Palma, Sevilla i Màlaga capten pràcticament dues terceres parts
dels viatgers, mentre que en l’àmbit internacional, els quatre
aeroports de Londres, els dos de París i el d’Amsterdam capten
un terç dels vols internacionals.    

Pel que fa a la posició de l’aeroport en el context del trànsit aeri
europeu, el Prat ha mantingut en 2004 la mateixa posició (nove-
na) en el rànquing d’aeroports per nombre de passatgers trans-
portats, amb gairebé 25 milions. Cal destacar que, pràcticament
la totalitat dels 15 grans aeroports europeus han millorat el ritme
de creixement registrat en 2003 i en alguns casos –Frankfurt,
Charles de Gaulle, Amsterdam, Orly i Copenhaguen– han cap-
girat la tendència negativa. Pel que fa al transport de mercade-
ries, i malgrat la tendència ascendent que registra, el paper de
l’aeroport de Barcelona en el mapa europeu és més aviat pobre.  

Un darrer apunt per analitzar el trànsit de passatgers per l’aero-
port del Prat segons les companyies aèries que han operat els
vols referma el que s’ha avançat anteriorment sobre el paper
creixent de les companyies de baix cost. El gràfic adjunt palesa
la progressiva pèrdua de quota d’Iberia, i el pes creixent de
companyies de segona línia i de baix cost. També és cert que el
dinamisme registrat en 2004 ha permès que pràcticament totes
les companyies detallades en el gràfic augmentessin el nombre
de passatgers –amb l’excepció d’Alitalia, sotmesa, com moltes
companyies de bandera, a profundes reestructuracions per tal
de sobreviure en aquest context tan competitiu. 
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Com és habitual, si prenem de referència les dades de l’ATM,
el dinamisme és més accentuat a l’entorn metropolità que no
pas a l’àrea central. Així, els aproximadament 585 milions de
trajectes validats pel conjunt del transport públic col·lectiu a
Barcelona i municipis limítrofes –metro, autobusos de Trans-
ports de Barcelona, servei urbà de FGC i tramvia– durant els
darrers dotze mesos representen un increment inferior al 2% en
relació amb un any abans. A la resta de l’àmbit metropolità, el
conjunt dels diferents operadors –FGC, Renfe i autobusos inte-
rurbans i urbans– presenta uns resultats provisionals a final
d’estiu força més positius tot i els signes negatius d’algunes
línies –com és el cas de l’anomenat Metro del Baix Llobregat
dels FGC– afectades en el seu servei per obres d’infrastructura.

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

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

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

.

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/
Variació (%) 3r.tr.2004 1r.sem.2004 2004/2003 2003/2002

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

Total Urbà –0,6 1,3 2,3 4,4

milions de viatges

Total transport públic urbà
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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L’ús del transport públic metropolità creix a un ritme semblant
al de l’activitat econòmica i al de l’ocupació.

Segons les darreres dades disponibles, durant els primers nou
mesos de 2005 el conjunt del transport públic col·lectiu d’àm-
bit metropolità ha transportat gairebé 660 milions de passat-
gers, comptabilitzats a partir de les validacions de bitllets. Un
volum que equival a un creixement interanual del 3%. Aquest
augment de la demanda respon en part a un increment de l’ofer-
ta, amb una especial referència a la progressiva consolidació
del tramvia.

Transport públic urbà (milers de viatges)

Xarxa Xarxa FGC
Període Metro Autobusos Servei urbà Total

1993 264.241 196.923 18.219 479.383
1994 253.142 201.047 17.312 471.501
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
1r.tr. 85.779 51.100 7.778 144.657
2n.tr. 84.382 51.907 7.278 143.567
3r.tr. 71.453 42.941 5.502 119.896
4t.tr. 89.784 53.773 7.794 151.351

2004 342.793 200.405 28.994 579.880
1r.tr. 88.863 52.986 7.855 149.704
2n.tr. 87.465 51.878 7.465 148.938
3r.tr. 76.125 43.122 5.781 127.676
4t.tr. 90.340 52.418 7.892 153.561

2005
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

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/ 2004/ 2003/
Variació (%) 3r.tr.2004 1r.sem.2004 2003 2002

Ferroviari 2,5 2,9 3,1 2,8
Autobús –1,6 1,1 2,2 7,8
Tramvia 7,7 — — —

Total 1,1 3,1 3,7 4,6

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
1r.tr. 137.237 84.510 — 221.747
2n.tr. 136.265 83.810 2.130 222.205
3r.tr. 118.861 72.820 2.648 194.329
4t.tr 140.823 86.200 2.910 229.933

2005
1r.tr. 135.240 80.180 2.891 218.311
2n.tr. 146.110 89.920 3.459 239.489
3r.tr. 121.865 71.655 2.851 196.371
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3r.tr.2005/ 1r.sem2005/
Variació (%) 3r.tr.2004 1r.sem.2004 2004/2003 2003/2002

RENFE 15,2 8,5 2,9 0,1
C1 11,5 7,3 3,2 0,9
C2 7,7 6,6 3,1 –2,9
C3 15,3 29,4 3,3 12,7
C4 9,5 2,4 2,1 0,1

FGC –10,3 0,4 5,0 7,8
Llobregat-Anoia –20,9 –2,9 5,7 12,4
Metro Vallès –2,3 2,7 4,5 4,9

Total Rodalia 8,4 6,1 3,5 2,2

Més enllà d’aquestes incidències puntuals en el servei, la ten-
dència de fons en l’ús del transport públic és moderadament
expansiva. A l’augment de la mobilitat derivada d’una conjun-
tura econòmica expansiva, cal afegir-hi la progressiva dispersió
de la població a l’àmbit metropolità i també l’encariment dels
desplaçaments per mitjans privats via carburants i restriccions
d’aparcaments en els centres de les ciutats. En aquest context,
la moto guanya atractiu com una de les alternatives més asse-
quibles i eficients per als desplaçaments diaris. 

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.
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

1993 22.671 24.938 3.841 18.973 70.423 8.410 16.764 25.174 95.597
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
1r.tr. 7.498 9.099 1.958 8.709 27.264 4.617 6.721 11.337 38.601
2n.tr. 8.098 9.287 2.037 9.177 28.599 4.693 6.414 11.106 39.705
3r.tr. 7.564 8.689 1.864 8.428 26.545 4.083 5.275 9.358 35.903
4t.tr. 8.333 9.546 2.091 9.585 29.555 5.081 7.742 12.823 42.378

2004 32.505 37.769 8.212 36.668 115.154 19.523 27.320 46.843 161.997
1r.tr. 7.918 9.076 1.959 9.190 28.143 5.025 7.141 12.166 40.309
2n.tr. 8.360 9.591 1.939 9.591 29.481 4.911 6.744 11.654 41.135
3r.tr. 7.936 9.337 2.137 8.555 27.965 4.371 5.833 10.205 38.170
4t.tr. 8.291 9.765 2.177 9.332 29.565 5.216 7.602 12.818 42.383

2005
1r.tr. 8.027 9.164 2.330 9.108 28.629 4.781 6.858 11.639 40.268
2n.tr. 9.439 10.732 2.713 10.130 33.892 4.871 7.402 12.272 46.164
3r.tr. 8.850 10.054 2.463 9.369 32.226 3.457 5.702 9.158 41.384



V. Turisme, fires i congressos
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En termes agregats des de començament de 2005, les sèries de
visitants i de pernoctacions mantenen la tendència ascendent
però mostren una clara moderació del ritme de creixement
després dels destacats increments registrats en 2004. 

En els primers vuit mesos de 2005 s’ha registrat una desacce-
leració del ritme de creixement de l’activitat turística que, no
obstant, no ha impedit que s’hagin assolit nous màxims histò-
rics. En total, han passat pels hotels de Barcelona 3,3 milions
de persones que han generat un total de 7,2 milions de pernoc-
tacions, un 6,7 i un 10% més, respectivament, que els valors
assolits en 2004. En relació amb els resultats del primer qua-
drimestre de l’any, els mesos centrals palesen un revifament de
l’impuls ascendent, amb 1,8 milions de visitants i 3,9 milions
de pernoctacions i, com és norma en els darrers anys, s’han
assolit dos nous màxims en la sèrie històrica: el de 0,922 mi-
lions de visitants del bimestre maig-juny i 1,993 milions de
pernoctacions de juliol-agost. 

Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Visitants1 Estada mitjana2

1993 4.256.524 2.455.249 1,7
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
gn-fb 1.159.469 542.198 2,1
mç-ab 1.503.199 632.402 2,4
mg-jn 1.717.287 735.104 2,3
jl-ag 1.704.635 659.246 2,6
st-oc 1.677.739 721.739 2,5
nv-ds 1.339.761 557.498 2,4

2004 10.148.238 4.549.587 2,2
gn-fb 1.359.326 658.466 2,1
mç-ab 1.730.741 776.364 2,3
mg-jn 1.714.584 768.552 2,3
jl-ag 1.922.718 776.560 2,5
st-oc 1.915.740 787.215 2,2
nv-ds 1.505.129 782.430 1,9

2005
gn-fb 1.386.143 656.680 2,1
mç-ab 1.891.706 817.070 2,4
mg-jn 1.909.931 922.447 2,2
jl-ag 1.992.683 881.178 2,3

1 Per a tot el capítol, s'entén per visitants els que almenys pernocten una nit a Barcelona.
2 Dades expressades en nits.
Font: Tots els quadres i gràfics d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de 
l'enquesta d'activitat turística de Turisme de Barcelona. Dades provisionals.

Variació (%) Pernoctacions Visitants

jl-ag 2005/jl-ag 2004 3,6 13,5
1r sem 2005/ 1r sem 2004 8,0 8,8

2004/2003 11,5 18,2
2003/2002 4,7 7,5

Visitants que han pernoctat als hotels de Barcelona
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Aquestes dades no representen cap sorpresa donada la percep-
ció generalitzada a la ciutat de que el turisme és una activitat
potent i en ascens que s’estén del centre als barris perifèrics i
de l’àmbit de l’hoteleria i la restauració a l’àmbit cultural, el
comercial o el d’equipaments. Barcelona ha passat en relativa-
ment poc temps de ser una ciutat allunyada dels circuits urbans
europeus a tenir una presència destacada en les llistes de ciutats
més visitades i més ben valorades pels turistes i els visitants de
negocis. 

Activitat hotelera segons categoria

Nivell d'ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

mg-jn 2005

H 5* 73,5 79,7 279.522 211.764
H 4* 64,0 82,3 872.024 453.804
H 3* 73,7 84,7 542.334 172.850
H 2* 77,1 85,0 156.036 54.114
H 1* 63,1 68,5 60.015 29.915
Total 69,1 82,4 1.909.931 922.447

jl-ag 2005

H 5* 74,8 71,5 285.181 175.652
H 4* 65,0 74,8 902.493 389.559
H 3* 77,6 81,1 570.918 229.754
H 2* 83,0 86,6 167.794 60.407
H 1* 69,8 75,1 66.298 25.806
Total 70,8 76,9 1.992.684 881.178

Ocupació mitjana (habitacions)
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Activitat turística

Aquest creixement tan intens dels indicadors d’activitat turísti-
ca durant els anys noranta i els primers anys de la dècada actual
no hagués estat possible sense l’ampliació de les infraestructu-
res de transport i d’acollida, tant en termes quantitatius com
qualitatius. Una bona mostra del paral·lelisme entre l’augment
de l’oferta hotelera i la demanda turística és que si entre 1991 i
2004 el nombre de places hoteleres es va multiplicar per 2,3,
les pernoctacions ho van fer per 2,5. Com és sabut, la major
part de l’ampliació de l’oferta es va concentrar en establiments
de categoria mitjana i alta, de tal forma que, actualment, el 75%
de les places hoteleres de Barcelona correspon a hotels de tres
i quatre estrelles; una proporció pràcticament idèntica a la de
les pernoctacions registrades. 

Enquesta d’activitat turística a Barcelona (1)

2003 2004 jl-ag04 st-oc 04 nv-ds 04 gn-fb 05 mç-ab 05 mg-jn 05 jl-ag 05
Sexe (%)
Homes 65,9 56,8 49,3 46,9 57,5 56,9 51,7 56,6 51,3
Dones 34,1 43,2 50,7 53,1 42,5 43,1 48,3 43,4 48,7
Total 100,- 100,0 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 1,0 0,6 1,1 0,3 0,0 1,3 0,4 0,3 1,2
de 18 a 24 anys 4,5 5,2 8,9 3,3 4,1 8,2 6,5 4,1 10,3
de 25 a 34 anys 18,9 22,8 26,1 25,2 19,9 29,5 28,6 30,0 30,4
de 35 a 49 anys 54,9 42,5 36,2 42,9 46,5 43,3 40,8 39,1 33,4
de 50 a 64 anys 19,1 27,3 25,9 27,4 28,8 16,2 20,2 22,5 19,7
més de 65 anys 1,6 1,6 1,9 0,9 0,7 1,5 3,5 4,0 5,1
Total 100,- 100,0 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Professió de l'enquestat (%)1

Professional lliberal/Directiu 16,2 12,4 7,7 8,9 3,9 20,9 16,9 24,5 20,4
Empresari i Alt Directiu/Empresari 37,0 14,0 6,9 6,0 8,2 25,2 23,3 19,0 16,8
Quadres Intermedis/Autònom 7,0 22,7 21,5 22,1 30,8 17,4 13,4 9,2 7,2
Empleat i obrer/Assalariat 13,6 24,7 36,9 35,0 30,1 22,8 27,8 24,8 37,4
Tècnic superior/Jubilat 9,3 12,3 6,4 16,4 18,2 2,9 2,8 5,5 3,3
Aturat n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3 0,4 0,9 0,6
Estudiant 5,2 4,3 8,4 3,0 4,1 2,4 4,8 3,8 8,3
Treball domèstic no remunerat 3,1 2,1 1,6 0,9 1,0 2,7 2,2 2,8 3,6
Altres 8,6 7,5 10,6 7,7 3,7 5,4 8,4 9,5 2,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,1

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

2004 1r.tr.2005 2n.tr.2005 jl-ag 2005

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

Total Espanya 31,7 33,7 31,4 27,1

Altres països
Alemanya 5,1 5,1 5,5 4,5
Bèlgica 1,6 1,8 1,7 1,8
França 6,6 5,8 6,2 7,5
Holanda 3,0 3,5 3,5 3,1
Itàlia 7,9 8,6 7,7 10,7
Portugal 1,3 1,4 1,3 1,4
Regne Unit 13,5 14,5 12,4 11,7
Resta UE 5,9 5,1 6,1 5,8
Total UE 44,9 45,8 44,4 46,5
Resta d'Europa 3,7 4,2 4,2 4,1

Total Europa 48,6 50,0 48,6 50,6

Estats Units 7,3 4,5 8,8 9,7
Resta d'Amèrica 4,5 3,5 4,2 4,8

Total Amèrica 11,8 8,0 13,0 14,5

Àfrica 0,6 1,0 0,8 0,7

Japó 2,7 2,4 2,0 1,4
Xina n.d. 0,7 0,2 0,7
Resta del món 4,6 4,2 4,0 5,0

Total Internacional 68,3 66,3 68,6 72,9
Font: Turisme de Barcelona i Idescat a partir de dades de l'INE. 

Evolució dels visitants i les pernoctacions
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1 La sèrie es trenca l’any 2005. Fins llavors, les dades i els epígrafs corresponents estan en cursiva.
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De l’anàlisi de l’activitat hotelera per categories resta destacar
que la taxa d’ocupació de les places dels hotels de cinc estre-
lles és clarament superior a la mitjana de la ciutat i, per des-
comptat, molt superior als dels hotels d’una estrella. Una dada
encara més interessant si es considera que les places de cinc
estrelles –6.248 a començament de 2005– quadrupliquen les
1.558 existents d’una estrella.

A l’estiu es diversifica el perfil dels visitants: augmenta
la presència de joves i gent gran, de dones, d’assalariats i
d’estudiants.

Una de les novetats més significatives del perfil de visitant
tipus que s’allotja als hotels de Barcelona és la progressiva
presència de visitants de més de 65 anys. Si bé l’estiu és l’èpo-
ca de l’any en què més és diversifica el ventall d’edats, amb
major presència relativa de gent gran i de joves de menys de 24
anys, enguany sorprén la inequívoca evolució a l’alça dels visi-
tants d’edat avançada. Un grup que previsiblement tancarà el
balanç anual amb un pes relatiu clarament superior al d’anys
anteriors, si bé, evidententment, continua sent un grup molt
petit. Tot i que encara no s’apropa al pes que ostenten en el sec-
tor dels creuers, és un segment del mercat turístic que molt pro-
bablement creixerà en els propers anys.

L’anàlisi de la procedència dels visitants realitzada a partir de
l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE revela que durant els
mesos centrals de l’estiu, gairebé tres de cada quatre visitants
allotjats als hotels de la ciutat venien de l’estranger. Una pro-
porció significativament elevada que permetrà que el percen-
tatge d’internacionalització dels visitants durant el 2005 superi
el 68,3% de mitjana de 2004. Els creixements més intensos
s’han produït entre les procedents d’Itàlia i dels Estats Units.

Transports de l'oci
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milers de viatges venuts

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Enquesta d’activitat turística a Barcelona (2)

2003 2004 jl-ag04 st-oc 04 nv-ds 04 gn-fb 05 mç-ab 05 mg-jn 05 jl-ag 05

Motiu de la visita(%)
Motius professionals/negocis 40,9 41,3 24,1 49,1 51,4 51,7 42,2 48,3 28,2
Vacacional/oci 40,1 43,9 64,8 34,3 40,2 35,7 39,4 38,2 60,7
Assistir a fires 2,8 4,3 1,4 5,3 1,5 2,7 7,8 1,1 3,2
Assistir a congressos/convencions 7,2 4,5 4,4 7,1 1,6 4,7 6,2 8,7 4,7
Altres 9,2 6,0 5,3 4,2 5,3 5,2 4,4 3,7 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
Cap vegada 32,7 43,9 63,2 52,3 42,1 31,2 30,4 32,1 34,2
Una vegada o més 67,3 56,1 36,8 47,7 57,9 68,8 69,6 67,9 65,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 80,6 87,0 84,1 88,9 85,7 84,6 77,6 79,5 73,3
Cotxe 10,9 7,2 11,2 8,4 8,5 9,4 14,4 11,1 16,3
Autocar/Autobús 1,6 1,0 0,8 0,7 1,7 2,1 0,8 1,1 1,9
Tren 5,8 3,6 2,8 1,8 3,4 3,9 6,3 6,7 6,7
Altres 1,3 0,8 1,1 0,2 0,7 0,0 0,9 1,6 1,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (%)
Sol 26,9 19,5 6,8 12,6 29,2 28,4 27,5 27,3 16,7
Amics/companys 36,8 48,8 42,7 49,7 43,5 38,2 38,3 39,8 39,7
Amb la família 33,2 29,6 44,6 36,2 26,3 30,5 31,1 26,3 36,0

Amb fills 7,9 7,0 12,7 5,8 3,9 3,9 5,8 8,3 12,0
Sense fills 25,4 22,6 31,9 30,4 22,4 26,6 25,3 18,0 24,0

Grup organitzat 2,5 1,2 1,6 1,4 1,0 2,6 0,4 5,0 2,1
Altres 0,6 0,9 4,3 0,1 0,0 0,3 2,7 1,6 5,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nota: Els transports de l’oci inclouen el Bus Turístic, el Tramvia Blau, el Telefèric i el
Funicular. En aquest darrer cas, en comptes de viatges venuts es consideren les valida-
cions. Font: TMB.
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A diferència dels visitants de l’estiu de l’any passat, la distri-
bució de la despesa extrahotelera dels visitants d’enguany es
catacteritza per primar el consum en esbarjo i transport intern a
costa de la despesa en restauració. En l’acumulat anual, també
es redueix la despesa en el sector comercial, per bé que es
manté en nivells molt superiors al de mitjans de la dècada pas-
sada. En tot cas, l’augment del nombre de visitants ajuda a con-
trarestar-ho. 

Després de l’excel·lència assolida a ulls dels visitants de l’any
passat, la valoració dels d’enguany sobre diferents aspectes de
la ciutat torna a la “normalitat” d’anys anteriors, amb un nota-
ble alt. Com es pot veure al gràfic adjunt, el retrocés és general
a tots els aspectes plantejats i on s’anoten els pitjors resultats
és en el segment dels sorolls i de la polució i contaminació
atmosfèrica.  

Valoració de diferents aspectes de la ciutat

jl-ag 20052004

Rel qualitat/preu of.com.
Rel qualitat/preu of.hotl

Rel qualitat/preu rest.
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Transport públic
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Amabilitat ciutadans
Oferta d'oci/esbarjo

Oferta cultural
Oferta arquitectònica

Valoració general
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En paral·lel a l’augment dels visitants de més edat i en relació
amb el mateix període d’un any enrere, durant els mesos d’es-
tiu d’enguany s’ha observat un increment del nombre de visi-
tants per motius professionals i per negocis. Un tret relacionat
també amb l’augment del segment masculí i amb el predomini
clar, després del parèntesi de 2004, dels visitants que repetei-
xen estada als hotels de la ciutat. Aspectes que de ben segur
s’expliquen perquè els mesos de referència –estiu de l’any pas-
sat– fou relativament atípic pel que fa a característiques dels
visitants per la influència del Fòrum Universal de les Cultures.  

Contràriament al que seria d’esperar atès l’augment del nombre
de visitants que vénen de l’estranger i de l’augment del trànsit
a l’aeroport, el percentatge dels que declaren haver arribat a
Barcelona via aèria és força més baix que un any abans. Aug-
menta, per contra, el percentatge dels que declaren que s’han
desplaçat amb cotxe o en tren.

Enquesta d’activitat turística a Barcelona (i 3)

2003 2004 jl-ag04 st-oc 04 nv-ds 04 gn-fb 05 mç-ab 05 mg-jn 05 jl-ag 05

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 50,7 59,5 67,0 62,0 68,0 63,0 58,0 48,0 47,0
Compres 26,2 26,0 19,0 21,0 17,0 17,0 20,0 25,0 20,0
Esbarjo 13,5 10,0 12,0 12,0 11,0 13,0 11,0 13,0 21,0
Transport intern 8,8 3,7 2,0 4,0 3,0 7,0 10,0 13,0 12,0
Altres 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana sobre la base d'una valoració de l'1 al 10)
Oferta arquitectònica 8,6 9,0 9,4 9,3 8,9 8,4 8,7 8,6 8,7
Oferta cultural 8,3 8,9 9,2 9,2 8,9 8,2 8,6 8,3 8,5
Oferta d'oci/esbarjo 8,2 8,7 9,0 9,2 8,8 8,2 8,4 7,9 8,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 8,2 7,9 8,0
Infraestructures/accessos a Barcelona 7,5 8,1 8,3 8,3 8,3 7,9 8,2 7,9 7,6
Transport públic 7,6 8,3 8,6 8,3 8,3 7,9 8,5 8,0 7,8
Senyalització i informació 7,4 8,1 8,4 8,4 8,3 7,7 8,2 7,6 7,4
Seguretat ciutadana 7,1 7,5 7,7 7,8 7,8 7,1 7,5 7,3 7,2
Polució i contaminació atmosfèrica 6,6 7,1 7,5 7,5 7,4 6,2 6,7 6,3 6,5
Sorolls 6,6 7,1 7,5 7,5 7,4 6,2 6,7 6,3 6,6
Neteja carrers 6,7 7,0 7,1 7,1 7,4 6,8 6,9 6,9 6,7
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,6 8,1 8,4 8,4 8,4 7,9 8,1 7,5 7,5
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,5 8,1 8,4 8,5 8,4 8,0 8,1 7,4 7,5
Relació qualitat/preu oferta comercial 7,6 8,3 8,5 8,4 8,4 8,1 8,4 7,7 7,6

Evolució dels creuers turístics pel port de Barcelona
variació (%)
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Font (per a tot l’apartat si no s’indica el contrari): Fira de Barcelona.

Visitants (milers)

Principals salons a la Fira de Barcelona (2004)

SIL-Saló Intern. de la Logística

Barcelona Meeting Point
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BCN Futur
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Fira de Barcelona

El procés d’ampliació i modernització de les instal·lacions,
juntament amb l’estratègia de creixement i obertura a nous
mercats marca el pols de l’activitat firal en aquesta primera
dècada del segle XXI. 

El ritme de creixement sostingut de les economies catalana i
espanyola constitueix un escenari molt propici per l’estratègia
de consolidació de Fira de Barcelona com a líder en l’organit-
zació de salons industrials i professionals a Espanya. En con-
trast amb l’anquilosament d’algunes de les grans economies
europees, el dinamisme econòmic intern afavoreix que empre-
saris, professionals i institucions públiques impulsin la inversió
i el creixement de l’activitat firal, amb resultats manifestament
positius en una doble vessant: per un cantó, en la consolidació
i augment de superfície i expositors dels salons ja existents,
així com en la captació de nous; per l’altre cantó, en la millora
dels resultats econòmics d’explotació. Dos punts que s’han co-
bert amb èxit durant l’any 2004. 

Tot i que l’activitat firal no és comparable any a any per la dife-
rent periodicitat de salons, les dades auditades relatives als
salons celebrats durant 2004 per a l’AFE (Asociación de Ferias
Españolas) resumeixen l’activitat en més de 600.000 m2 d’ex-
posició neta contractada, poc més de 21.000 empreses exposi-
tores i gairebé 2,2 milions de visitants. Unes xifres que diuen
poc globalment si no s’esmenten els simposis i actes paral·lels
que els acompanyen (congressos, lliurament de premis,…) i si
no s’emmarquen en l’avançada posició que ocupen diferents
salons barcelonins en les fires europees. 

En concret, hi ha 15 salons de Fira de Barcelona que estan
situats entre els cinc primers d’Europa en la seva especialitat.
Alguns d’ells són Hostelco, EIBTM, Expoquimia, Piscina i
Construmat, en primera posició; Alimentaria i Sonimagfoto, en
segona; i el Saló Nàutic, Caravaning, Expoaviga, Automòbil i
Graphispag, en tercera. Dels salons celebrats en 2004, destaca
Alimentaria per la magnitud i el creixement de la superfície
contractada i de les empreses expositores en relació amb l’an-
terior edició. Aquest certamen també ocupa una posició molt
destacada en termes de visitants, però per darrera del Barcelona
Meeting Point (BMP) i del Saló Nàutic Internacional. 

Indicadors d’activitat firal (1r. semestre 2004)

Superfície Expositors Expositors
contractada directes indirectes Total

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

Pielespaña Anual 5.233 96 46 142 36 14 50 3.448
Expohogar Regal Primavera Bianual 15.552 295 45 340 7 25 32 14.252
Moda Barcelona-BCN Fashion Week n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Passarel·la Gaudí Anual 3.600 38 38 10 10 35.000
BCN Show Rooms Anual 3.118 132 8 140 10 10 20 5.170
Modafad (MerkaFAD i PasaFAD) Anual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Antiquaris Anual 4.805 102 8 110 n.d. n.d. n.d. 21.683
Cosmobelleza Anual 19.800 416 132 548 — — — 124.351
Planetfútbol Biennal 8.339 79 13 92 57 — 57 30.715
BNF-BCN Negocios&Franquicias Anual 3.159 103 19 122 18 6 24 6.785
Alimentaria Biennal 105.815 1.116 211 1.327 1.739 780 2.519 142.513
Expodidàctica Biennal 2.958 98 3 101 — — — 6.703
Saló de l´Ensenyament&Futura Anual 7.052 188 10 198 7 — 7 39.306
Remax 1a. Edició n.d. 8 161 169 n.d. n.d. n.d. 3.820
Global Look BCN Bianual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ND
SITC-Saló Internacional del Turisme Anual 22.650 209 88 297 307 128 435 16.028
Motorpro Biennal 7.602 101 17 118 — — — 200
Power Gen + Water&Wastewater Itinerant n.d. 31 266 297 9 74 83 6.930
SIL-Saló Internac. de la Logística Anual 60.000 425 175 600 — — 900 35.746
Festival de la Mascota Anual 2.364 45 28 73 — — — 14.023
Home Textile Mediterráneo 2004 Itinerant n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Moda Barcelona-BCN Fashion Week n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Passarel·la Gaudí Núvies Anual 2.400 21 21 7.600
Noviaespaña Anual 4.035 51 21 72 5 0 5 12.397
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Fira de Barcelona

Del BMP destaca el nivell d’internacionalització, amb un 50%
del total d’expositors procedents de 67 països. Per la seva ban-
da, el Saló Nàutic continua guanyant atractiu pels professionals
–es calcula s’hi inicien un 70% de les vendes del sector a Es-
panya–  i pel gran públic, que es mostra especialment interes-
sat en els prototipus i en la Mostra Flotant del Port Vell, on es
varen exhibir 160 embarcacions de gran eslora procedents de
13 països. Per últim, una part del creixement lligat a la innova-
ció es manifesta en la captació de nous salons, tant d’orientació
professional com adreçats al gran públic. En 2004 s’han inau-
gurat cinc nou salons, el Barcelona Tunning Show, Futura (de-
dicat als Màsters i Posgraus), el EIBTM (dedicat a la indústria
del viatges de negocis, congressos i incentius), el BCN Futur
(dedicat a les novetats) i el Remax, que era itinerant i a partir
d’ara serà permanent, dedicat al reciclatge i remanufactura de
consumibles informàtics i ofimàtics.  

Per últim, a banda dels salons dedicats a exposicions i dels
actes associats a aquests certàmens, cal esmentar altres esde-
veniments organitzats per la Fira de Barcelona en 2004. Alguns
dels més notables són el Congrés Europeu dels Gasos de Petroli
Liquats i el Simposi Internacional de Malalties Pulmonars Obs-
tructives Cròniques (amb 3.000 assistents cadascun), el Congrés
Mundial del Dolor (2.500), el BIMM (Barcelona International
Marketing Meeting, 1.800), el Sónar (20.000) o el Biospain (Fira
Internacional de Biotecnologia Espanyola, 1.500). 

Principals salons a la Fira de Barcelona (2004)

Superfície (m2) Expositors

Alimentaria
EIBTM-Saló viatges negocis

Hostelco
Maquitec

SIL-Saló Intern. de Logística
Saló Nàutic Internacional

SITC- Saló Intern. Turisme
Expoaviga

Barcelona Meeting Point
Caravaning
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Indicadors d’activitat firal (2n. semestre 2004)

Superfície Expositors Expositors
contractada directes indirectes Total

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

Moda Barcelona-BCN fashion week n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pasarela Gaudí Anual 3.600 46 46 20 20 38.000
BCN Show Rooms Anual 3.439 137 7 144 12 9 21 2.253

Expohohar Regal Tardor Bianual 22.898 443 58 501 3 3 6 17.059
Barcelona Meeting Point Anual ND 161 41 202 351 72 423 207.046
Liber Biennal 6.003 287 24 311 169 169 5.396
Caravaning Anual 30.175 76 11 87 435 95 530 18.550
Maquitec Biennal 25.690 351 53 404 1.542 — 1.542 20.036
Hostelco Biennal 56.970 788 182 970 338 737 1.075 67.166
Saló del Hobby Anual n.d. 95 7 102 65 21 86 118
Global Look BCN Bianual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Ocasión Anual 11.432 22 — 22 42 — 42 11.117
Saló Nàutic Internacional Anual 74.205 414 66 480 610 — 610 173.000
Expominer Anual 437 65 37 102 — — — 7.119
Nivalia Ski Show Anual 5.745 98 5 103 — — — —
Bodas&Bodas Anual 10.000 146 — 146 25 — 25 —
Expoaviga Biennal 18.806 267 58 325 112 269 381 23.276
EIBTM-Saló dels viatges de negocis 1a. edició 10.813 46 272 318 200 2.182 2.382 3.300
Barcelona Tunning Show 1a. ed./anual 3.231 57 5 62 — — — 30.952
Auto Retro Anual 17.000 149 39 188 — — — 25.995
BCN Futur Anual 3.282 71 6 77 21 2 23 38.000
Festival de la Infància Anual 15.094 58 1 59 — — — 50.310
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació (%) Prov. Barcelona Catalunya

3r.tr.2005/3r.tr.2004 7,3 6,2
1r.sem.2005/1r.sem.2004 7,9 8,8

2004/ 2003 2,4 3,6
2003/ 2002 6,5 5,6

Treballadors de la construcció
variació (%)
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L’activitat constructora continua mostrant un to molt dinàmic 

La revisió de les xifres del PIB realitzada per l’INE ha atorgat
a la construcció un major pes i un ritme de creixement més ele-
vat que els atribuïts en els darrers anys, perfilant-se així un
major protagonisme d’aquest sector en l’actual fase de creixe-
ment econòmic. Però amb independència dels canvis meto-
dològics introduïts –ja explicats en l’anterior edició–, i dels
efectes en la comptabilitat nacional del darrer quinquenni, el
sector de la construcció manté un notable dinamisme, superior
al de la resta de sectors econòmics tant a Catalunya com a
Espanya. 

El consum de ciment és un dels indicadors més clarament asso-
ciats a la marxa del sector. I la trajectòria mostrada en els pri-
mers nou mesos de 2005 s’emmarca en un context expansiu,
tant a la província de Barcelona com a Catalunya i Espanya, si
bé s’aprecia una moderació del consum en el tercer trimestre de
l’any. 

L’aproximació a l’evolució del mercat de treball sectorial que
habitualment es realitza a partir de les dades d’afiliats a la Se-
guretat Social queda aquesta vegada distorsionada per l’impac-
te de la regularització de treballadors estrangers. Com mostra el
gràfic corresponent, els augments d’afiliats en aquest sector
oscil·len entre el 8,5% de Barcelona i el 10% de Catalunya, unes
taxes molt superiors a les registrades en anys precedents, però
que a més de l’esmentat procés administratiu també reflectei-
xen la tònica favorable d’aquest sector. El creixement del nom-
bre d’empreses amb treballadors assalariats als diferents àmbits
així ho corrobora, alhora que exemplifica l’augment de la sub-
contractació en el sector. 

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

PIB PIB Construcció

variació (%)
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Consum de ciment

Província de Barcelona Catalunya

Període Tones /Cat (%) Tones /Esp (%)

1993 2.145.106 68,2 3.143.324 13,8
1994 2.171.980 67,8 3.202.300 13,3
1995 2.198.691 64,0 3.434.545 13,5
1996 2.039.171 61,7 3.306.759 13,4
1997 2.331.280 63,9 3.650.359 13,6

1998 2.691.974 63,4 4.249.230 13,7
1999 2.949.427 62,8 4.692.973 13,6
2000 3.118.434 61,4 5.077.249 13,2
2001 3.307.519 60,3 5.486.399 13,0
2002 3.520.511 57,7 6.098.112 13,8

2003 3.750.586 58,3 6.438.367 13,9
1r.tr. 917.916 57,8 1.589.458 14,6
2n.tr. 987.892 58,3 1.695.240 13,9
3r.tr. 901.949 58,4 1.544.643 13,0
4t.tr 942.829 58,6 1.609.026 14,2

2004 3.840.626 57,6 6.672.210 13,9
1r.tr. 956.816 57,2 1.673.760 14,6
2n.tr. 953.289 56,5 1.686.984 13,5
3r.tr. 940.963 56,3 1.670.554 13,6
4t.tr. 989.558 60,3 1.640.912 14,0

2005
1r.tr. 937.997 56,7 1.654.203 14,4
2n.tr. 1.122.359 56,0 2.002.572 14,4
3r.tr. 1.009.722 56,9 1.773.964 13,8

Nota: Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.

1 Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
Font: Elaboració amb dades del Departament de Treball i Indústria 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

març 2004 5.276 7.346 20.324 35.462
juny 2004 5.248 7.371 20.616 36.234
set. 2004 5.182 7.264 20.206 35.751
des. 2004 5.196 7.283 20.336 35.896

març 2005 5.321 7.511 20.864 37.056
juny 2005 n.d. 7.918 22.001 39.136
set. 2005 n.d. 8.146 22.372 39.857
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació % Nombre d’edificis

Residencials No residencials Total

jl-ag 2005/jl-ag 2004 0,5 247,8 9,9
1r.sem.2005/1r.sem 2004 7,4 493,9 26,7

2004/ 2003 8,6 –31,2 6,1
2003/ 2002 17,9 36,8 18,9

Variació % Superfície (m2)

Residencial No residencial Total

jl-ag 2005/jl-ag 2004 8,4 84,6 18,9
1r.sem.2005/1r.sem 2004 10,0 55,1 16,2

2004/ 2003 17,8 –7,2 13,3
2003/ 2002 16,8 –18,3 8,4

Les dades d’obra nova a la província de Barcelona segons des-
tinació principal de l’edifici s’afegeixen als indicadors secto-
rials en trajectòria expansiva, ja que tant en nombre d’edificis
com en superfície, intensifiquen el ritme de creixement en rela-
ció amb el 2004. Amb un perfil de creixement més accentuat
que en el segment residencial, que representa el 80% de la
superfície total, destaquen en 2005 els usos d’oficines, logís-
tics, comercials i turístics. 
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Licitació oficial (Administracions Públiques)

Catalunya Espanya
Edificació Obra civil

L’evolució de la licitació oficial en construcció durant els pri-
mers vuit mesos de l’any està sent particularment expansiva a
Catalunya, tant en l’edificació com en l’obra civil, amb aug-
ments interanuals superiors al 50% en ambdós casos. En  certa
mesura, aquesta recuperació de la taxa d’avenç només és una
reacció a la forta caiguda de 2004 a Catalunya, any en que a
Espanya s’assoliren màxims històrics. Justament, en el conjunt
d’Espanya, l’enginyeria civil –que representa entre un 70/75%
del valor de la licitació total–, ha retrocedit lleugerament des-
prés del notable avanç de l’any anterior.  

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

Obra nova segons destinació principal (província de Barcelona)

Serveis Turisme,
comercials i Agrari i transport i 

Residencial magatzems ramader Industrial Oficines d'altres Total

Nombre d'edificis per usos

2000 12.202 680 33 125 56 549 13.645
2001 8.211 1.099 11 126 43 70 9.560
2002 8.589 304 10 79 54 40 9.076
2003 10.124 413 27 138 48 40 10.790

2004 10.991 143 32 207 47 29 11.449
1r.tr. 2.578 37 5 46 9 5 2.680
2n.tr. 3.003 41 11 60 11 5 3.131
3r.tr. 2.591 24 8 48 11 8 2.690
4t.tr. 2.819 41 8 53 16 11 2.948

2005
1r.tr. 2.771 453 6 48 12 76 3.366
2n.tr. 3.224 375 7 71 14 304 3.995
jl-ag 1.749 164 5 33 10 28 1.989

Superfície a construir (m2)

2000 7.558.930 840.918 9.725 427.958 164.310 253.755 9.255.596
2001 6.241.053 746.072 9.221 471.330 252.991 374.495 8.095.162
2002 6.312.671 696.126 6.392 393.028 362.132 528.237 8.298.586
2003 7.373.214 593.855 18.345 398.542 314.410 298.122 8.996.488

2004 8.683.526 342.011 38.935 426.691 522.389 176.477 10.190.029
1r.tr. 1.907.631 150.169 23.482 73.602 63.625 9.823 2.228.332
2n.tr. 2.203.763 73.226 3.903 130.821 90.265 39.843 2.541.821
3r.tr. 2.083.645 24.912 6.575 97.471 138.803 84.682 2.436.088
4t.tr. 2.488.487 93.704 4.975 124.797 229.696 42.129 2.983.788

2005
1r.tr. 2.215.192 147.704 896 85.869 108.428 50.683 2.608.772
2n.tr. 2.308.269 193.745 2.640 148.582 179.933 103.327 2.936.496
jl-ag 1.517.290 153.746 1.925 67.152 157.751 33.411 1.931.275
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r.tr.2005/3r.tr.2004 147,1 –18,1 –1,2 8,4
1r.sem.2005/1r.sem.2004 –1,6 –37,1 11,4 –7,5

2004/ 2003 –6,0 15,7 16,9 –6,2
2003/ 2002 10,8 –18,3 8,7 6,4

Amb les dades disponibles fins a setembre, sembla inevitable
revisar a l’alça les previsions de creixement de la construcció
residencial durant 2005. Tot apunta a que se superaran les
excepcionals xifres assolides en 2004 a la regió metropolitana i
a Catalunya.  

Efectivament, malgrat els esporàdics senyals d’alentiment de-
tectats en algun àmbit o segment concret tant del sector de la
construcció com del mercat immobiliari residencial, continua
creixent el nombre d’habitatges iniciats a Barcelona, a la regió
metropolitana i a Catalunya. Deixant a banda el cas de Barce-
lona, on el desmesurat increment registrat durant el tercer tri-
mestre de l’any s’ha de relativitzar per la davallada del tercer
trimestre de l’any anterior, el cert és que es continua refermant
la trajectòria sòlidament expansiva de la construcció residen-
cial a la major part de les comarques catalanes. 

Habitatges iniciats
(taxa de variació interanual)(%)

Barcelona RMB Catalunya

II.04 III.04 IV.04 I.05 II.05 III.05
-60

0

60

120

180

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1993 2.336 2.708 18.953 15.114 21.289 17.822 14.678 15.857 35.967 33.679
1994 2.756 2.130 22.876 16.720 25.632 18.850 16.810 13.964 42.442 32.814
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
1r. tr. 1.016 756 8.265 7.589 9.281 8.345 11.514 7.947 20.795 16.292
2n.tr. 1.376 846 7.891 7.111 9.267 7.957 13.167 11.281 22.434 19.238
3r.tr 1.608 1.389 7.271 6.101 8.879 7.490 12.530 7.894 21.409 15.384
4t.tr. 1.415 1.020 9.105 7.663 10.520 8.683 13.491 9.201 24.011 17.884

2004 5.090 4.641 38.039 26.702 43.129 31.343 53.352 39.758 96.481 71.101
1r. tr. 1.373 1.766 8.140 6.186 9.513 7.952 11.803 9.032 21.316 16.984
2n.tr. 1.322 1.112 9.563 8.069 10.885 9.181 15.198 11.268 26.083 20.449
3r.tr 694 808 9.691 5.319 10.385 6.127 12.145 8.653 22.530 14.780
4t.tr. 1.701 955 10.645 7.128 12.346 8.083 14.206 10.805 26.552 18.888

2005
1r. tr. 1.173 666 9.552 5.705 10.725 6.371 15.425 12.053 26.150 18.424
2n.tr. 1.478 1.145 10.177 7.480 11.655 8.625 16.772 15.471 28.427 24.096
3r.tr 1.715 662 9.577 5.764 11.292 6.426 14.501 10.570 25.793 16.996

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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Construcció d’habitatges

En termes absoluts, el nombre d’habitatges iniciats en el tercer
trimestre de 2005 a Barcelona és el més elevat dels darrers 26
trimestres, mentre que a Catalunya els 28.427 visats durant el
segon trimestre suposen un màxim històric. Si prenem l’acu-
mulat dels darrers dotze mesos com a indicador de tendència,
s’observa un revifament notable en relació amb un any enrera,
amb increments del nombre d’iniciats del 26,3% a Barcelona,
de l’11,4% a la regió metropolitana i del 13,8% a Catalunya.
Uns increments que en absolut s’ajusten a les previsions esbos-
sades a començament d’any, que, segons diferents experts,
apuntaven cap a una fase de menor activitat. Sembla que a
hores d’ara promotors i constructors s’afanyen en presentar
projectes confiant en arribar a temps de captar la demanda sol-
vent ressagada i no atemorida pels avisos d’augment dels tipus
d’interès, d’excessiu endeutament de les famílies o de sobreva-
loració dels preu dels habitatges. Al cap i a la fi, una bona part
d’aquesta demanda és demanda de millora i per inversió i, men-
tre els preus no baixin, té expectatives de materialitzar les plus-
vàlues acumulades.  

Habitatges iniciats a l'àmbit metropolità

Barcelona Resta grans municipis RMB Resta RMB
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2004 3r.tr.2005 Variació (%) 1

Barcelona 5.090 1.715 26,3
l'Hospitalet de Llobregat 1.229 354 –2,5
Badalona 1.466 126 –35,7
Sabadell 2.903 374 –24,8
Terrassa 4.178 1.234 33,8
Santa Coloma de Gramenet 406 49 139,7
Mataró 1.235 381 5,5
Cornellà de Llobregat 405 179 –8,1
Sant Boi de Llobregat 400 92 –11,2
el Prat de Llobregat 279 46 42,4
Rubí 1.451 190 –3,6
Sant Cugat 1.275 792 147,7
Viladecans 420 74 –23,4
Vilanova 960 325 –11,9
Cerdanyola del Vallès 313 49 –21,7
Granollers 549 82 47,5

Total municipis grans 22.559 6.062 14,1

Total RMB 43.129 11.292 11,4

Total Catalunya 96.481 25.793 13,8
1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats a les comarques de la RMB

2003 2004 3r.tr.2005

Alt Penedès 1.706 2.155 851
Baix Llobregat 4.872 5.355 1.188
Barcelonès 8.104 8.483 2.480
Garraf 2.303 2.277 597
Maresme 4.686 5.415 1.491
Vallès Occidental 11.245 13.673 3.319
Vallès Oriental 5.031 5.771 1.366

Habitatges iniciats a la regió metropolitana (milers)
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Nota: les dades són mitjanes trimestrals.

Habitatges iniciats/1000 habitants
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Construcció d’habitatges

Sigui com sigui, i amb l’horitzó d’un fre d’aquesta elevada
intensitat edificatòria, cal remarcar un tret destacable de les da-
des de 2005, com és que, a diferència d’anys anteriors, el crei-
xement és força generalitzat i homogeni en termes territorials.
Dins de l’àmbit metropolità, sis de les set comarques registren
variacions a l’alça en termes d’acumulats de dotze mesos; l’Alt
Penedès, amb augments superiors al 50%, és un cas singular, ja
que en els primers nou mesos de 2005 ja ha superat en un
12,2% la xifra d’habitatges iniciats durant tot el 2004. 

Pel que fa als grans municipis metropolitans, la variació intera-
nual se situa lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya,
14,1% i 13,8% respectivament, testimoniant el vigor de les zo-
nes urbanes. En particular, i deixant de banda Barcelona, desta-
ca en termes absoluts i relatius el cas de Sant Cugat del Vallès,
amb una dotació trimestral de gairebé 800 habitatges i un incre-
ment de gairebé el 150%. Per acabar l’anàlisi per àmbits territo-
rials, només resta esmentar que les anomenades comarques
turístiques i les de l’interior de Catalunya també anoten creixe-
ments interanuals de més de dos dígits. 

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats

2003 2004 3r.tr.2005 Var (%)1 2003 2004 3r.tr.2005 Var (%)1

1. Ciutat Vella 347 209 335 137,0 181 237 44 –17,7
2. l'Eixample 638 426 174 –17,9 298 629 26 10,7
3. Sants-Montjuïc 515 524 289 21,2 222 761 40 –70,7
4. Les Corts 156 129 84 112,4 133 97 2 188,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 399 275 77 –40,9 263 139 23 –51,8
6. Gràcia 350 276 101 –27,9 185 142 20 20,3
7. Horta-Guinardó 513 417 50 –56,3 229 279 55 –13,5
8. Nou Barris 742 250 21 17,3 379 366 137 72,8
9. Sant Andreu 553 822 127 20,8 819 547 75 –47,6

10. Sant Martí 1.194 1.748 455 109,2 1.298 1.436 239 –34,9
Sense dades 8 14 2 –62,5 4 8 1 –63,6

Barcelona 5.415 5.090 1.715 26,3 4.011 4.641 662 –27,2

Actuacions de rehabilitació a Barcelona 1

200420022001 2003 2005

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

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

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

3r.tr.2005/3r.tr.2004 –0,4 7,1 –35,6
1r.sem.2005/1r.sem.2004 –0,6 6,7 –28,6

2004/ 2003 13,3 12,9 15,3
2003/ 2002 33,5 32,3 39,3

Rehabilitats

Projectes d’habitatges visats (Província de Barcelona)

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

Nous

1993 4.959 6.826 4.803 6.142 22.730
1994 6.337 7.329 6.970 7.108 27.744
1995 7.547 6.801 10.154 6.382 30.884
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

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
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Continua l’expansió del sostre previst a les llicències d’obres,
amb un notable impuls durant el segon trimestre en el
segment de nova planta. 

En termes agregats, la superfície prevista en les llicències
d’obres majors durant els primers nou mesos de 2005 supera en
un 30,1% la de l’any anterior, amb un perfil particularment
dinàmic en el segment de l’obra nova, que pràcticament arriba
al milió de m2. No obstant aquesta tendència tan expansiva, cal
constatar el fre registrat durant el tercer trimestre, amb un
retrocés significatiu en relació amb un any enrera derivat del
menor número d’expedients d’obra nova residencial que han
obtingut llicència. En qualsevol cas, sembla que el balanç de
tancament de 2005 serà molt més positiu del que s’havia
previst i que, malgrat alguns indicis de feblesa en algun seg-
ment o trimestre concret, la trajectòria en termes de cicle conti-
nua encarrilada a l’alça.   

Llicències d’obres

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 Lineal (sostre total)

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
m2 (milions)

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

3r.tr.2005/3r.tr.2004 –22,2 –17,6 –20,7
1r.sem.2005/1r.sem.2004 64,5 45,6 59,9

2004/2003 –19,1 –10,0 –16,8
2003/2002 –4,6 15,6 –0,2

De forma paral·lela, el nombre d’expedients signats també s’ha
incrementat en relació amb el mateix període de l’any passat,
un 10,9%, principalment a causa del creixent pes de les obres
de reforma i/o ampliació. Un pes, en realitat, molt més visible
en termes de volum d’expedients presentats i aprovats –supo-
sen dues terceres parts d’aquests darrers–, que de sostre, epí-
graf en el que només representen un 25% del total de superfície
prevista. Val a dir, que la immensa majoria dels expedients de
reforma d’obres majors –un 89,4%– estan associats a usos
residencials, és a dir, pretenen millorar habitatges preexistents
o transformar en habitatges edificis o locals destinats en temps
pretèrits a d’altres usos. Tot un reflex de l’alta valoració que
envolta actualment l’immobiliari residencial com a bé d’ús i
d’inversió.

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

1993 286.341 507.874 119.905 105.890 106.016 57.222 1.183.248 375.741 1.558.989
1994 230.622 355.673 70.140 14.975 58.245 30.403 760.058 243.554 1.003.612
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
1r.tr. 122.913 127.181 21.193 28.891 79.631 21.921 401.730 164.755 566.485
2n.tr. 57.473 104.852 9.646 14.223 97.850 9.789 293.833 104.606 398.439
3r.tr. 79.460 75.387 18.578 3.682 24.932 6.520 208.559 93.399 301.958
4t.tr. 147.929 177.578 21.154 37.812 62.683 13.095 460.251 90.176 550.427

2004 342.885 318.967 105.301 72.206 192.432 72.283 1.104.074 407.423 1.511.497
1r.tr. 69.066 57.866 18.452 2.122 46.616 11.025 205.147 80.303 285.450
2n.tr. 75.603 71.595 12.928 34.378 49.622 20.427 264.553 70.542 335.095
3r.tr. 106.307 48.256 13.923 1.528 60.140 19.419 249.573 115.378 364.951
4t.tr. 91.909 141.250 59.998 34.178 36.054 21.412 384.801 141.200 526.001

2005
1r.tr. 71.920 76.382 9.828 30.963 83.039 9.299 281.431 107.954 389.385
2n.tr. 204.470 160.048 27.445 10.263 73.800 15.367 491.393 111.635 603.028
3r.tr. 70.225 52.400 15.528 22.575 26.780 6.667 194.175 95.052 289.227
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Habitatges i places d’aparcament

Habitatges Places

Nous Amp. i reforma Total d’aparcament

1993 2.761 689 3.450 19.609
1994 2.483 349 2.832 14.202
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
1r.tr. 1.686 160 1.846 4.602
2n.tr. 705 319 1.024 3.196
3r.tr. 941 179 1.120 2.386
4t.tr. 1.567 179 1.746 3.347

2004 4.588 1.352 5.940 9.900
1r.tr. 838 237 1.075 1.854
2n.tr. 1.030 597 1.627 2.646
3r.tr. 1.350 164 1.514 1.631
4t.tr. 1.370 354 1.724 3.769

2005
1r.tr. 919 272 1.191 2.532
2n.tr. 2.331 969 3.300 4.693
3r.tr. 1.045 251 1.296 1.594

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

3r.tr.2005/3r.tr.2004 –22,6 53,0 –14,4
1r.sem.2005/1r.sem.2004 74,0 48,8 66,2

2004/2003 –6,3 61,5 3,6
2003/2002 –2,5 0,0 –2,1

Algunes d’aquestes promocions corresponen a projectes pú-
blics d’habitatge assequible, com una promoció de cinquanta
habitatges tutelats per a la gent gran al costat del Parc Central
de Nou Barris executada pel Patronat Municipal de l’Habitatge,
una altra amb dos edificis de protecció oficial i 352 habitatges
destinats al reallotjament d’afectats, una altra de l’Incasol de
cent habitatges al Turó de la Peira i diverses més destinades al
lloguer per a joves. En total, els nous habitatges acollits a algun
programa de protecció gairebé arriben als mil –946– en aquests
primers nou mesos de l’any, un 22% del total.

La presència de l’Administració Pública en les obres a la ciutat
no es circumscriu a l’àmbit residencial. Les llicències apro-
vades durant els mesos centrals de 2004 donen testimoni del
desplegament de la policia autonòmica amb dues noves
comissaries, així com de la construcció d’un nou centre d’inter-
nament d’estrangers; també reflecteixen les obres de reforma
de diversos Instituts d’Educació Secundària (a Torre Baró, a
Sant Andreu, al barri de Porta i a Barri Besòs), així com les
successives fases de les obres del parc sanitari Rovira i Virgili,
de l’ampliació del port o de Fira 2000. Entre les obres de
reforma, també destaquen les de consolidació de fonaments
dels edificis afectats i/o colindants als de l’esfondrament del
Carmel. 

En conjunt, les dades dels primers nou mesos de l’any revelen
una notable presència de promocions residencials, de tal forma
que el nombre d’habitatges totals previstos assoleix les 5.787
unitats, un 37,3% més que els previstos en el mateix període de
l’any anterior i més que els previstos durant tot l’any 2003.
Significativament, destaca l’elevada presència de promocions
grans, de més de 40 habitatges, especialment concentrades a
Nou Barris, Sant Andreu i, molt especialment, al voltant de la
Diagonal al Poblenou. 

Habitatges de nova planta previstos

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

variació (%)nombre d'habitatges
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VII. Mercat immobiliari
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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 dels habitatges al mercat lliure per ciutats
(3r.tr. 2005)
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La revisió de la sèrie històrica de preus amb la nova
metodologia atenua el creixement dels preus en la darrera
dècada. 

Els canvis metodològics introduïts pel Ministeri d’Habitatge en
el càlcul del preu de l’habitatge al llarg de 2005 suposen un
trencament de les sèries utilitzades en els darrers anys. La in-
formació que s’adjunta està reestimada amb la nova base 2005,
i sintetitza les noves sèries disponibles, incloent la d’habitatge
protegit. Malauradament, no s’han difós els coeficients d’en-
llaç per municipis, de tal manera que les sèries històriques de
capitals de província i de grans ciutats metropolitanes s’han de
donar per perdudes. No obstant això, a mesura que els nous
valors per municipis es consolidin amb una mínima trajectòria
d’un any, la sèrie serà inclosa en el format habitual.  

Així, en aquest avanç que presentem, les dades del tercer tri-
mestre comencen a mostrar una moderada i generalitzada desac-
celeració dels preus, si bé en la major part dels àmbits analitzats
els increments interanuals continuen sent superiors als dos dí-
gits. Les dades de capitals de províncies del tercer trimestre de
2005 situen Barcelona com la de preu més elevat en el segment
de nova planta, a molt poca distància de Madrid en termes abso-
luts. Una característica distintiva del mercat barceloní és l’àm-
plia separació entre el mercat nou i el de segona mà, de mil €/m2,
mentre que en la resta de capitals grafiades ambdós mercats es-
tan molt més integrats. Una diferència que es redueix si es té en
compte la realitat metropolitana. 

(base 2005)
Evolució dels preus de venda dels habitatges al mercat lliure
(%)
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Preus de venda dels habitatges                    (Base 2005)

Província CCAA Total 
Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Habitatge lliure nou (€€ /m2)

2000 1.363 1.118 1.392 957
2001 1.486 1.224 1.532 1.065
2002 1.547 1.343 1.764 1.178
2003 1.714 1.507 2.037 1.326

2004 2.024 1.772 2.323 1.530
1r.tr. 04 1.853 1.630 2.156 1.432
2n.tr. 04 2.021 1.781 2.293 1.524
3r.tr. 04 2.054 1.792 2.311 1.544
4t.tr 04 2.168 1.884 2.531 1.619

1r.tr. 05 2.192 1.908 2.534 1.653
2n.tr. 05 2.238 1.960 2.632 1.715
3r.tr. 05 2.319 2.010 2.645 1.743

Habitatge Lliure de segona mà (€€ /m2) 

2000 1.275 1.079 1.224 853
2001 1.462 1.224 1.408 934
2002 1.596 1.359 1.705 1.093
2003 1.787 1.554 2.070 1.311

2004 2.068 1.815 2.425 1.551
1r.tr. 04 1.931 1.680 2.334 1.466
2n.tr. 04 2.037 1.790 2.410 1.544
3r.tr. 04 2.129 1.854 2.455 1.581
4t.tr 04 2.174 1.937 2.503 1.614

1r.tr. 05 2.174 1.935 2.637 1.699
2n.tr. 05 2.243 2.005 2.717 1.768
3r.tr. 05 2.295 2.047 2.738 1.801

Habitatge Lliure total (€€ /m2)

2000 1.297 1.092 1.251 880
2001 1.467 1.226 1.431 967
2002 1.582 1.355 1.723 1.119
2003 1.770 1.543 2.066 1.316

2004 2.059 1.805 2.407 1.546
1r.tr. 04 1.916 1.668 2.298 1.456
2n.tr. 04 2.034 1.788 2.387 1.539
3r.tr. 04 2.114 1.838 2.424 1.571
4t.tr. 04 2.173 1.923 2.518 1.618

1r.tr. 05 2.177 1.929 2.617 1.685
2n.tr. 05 2.243 1.993 2.701 1.753
3r.tr. 05 2.299 2.037 2.720 1.782

Habitatge Protegit (€€ /m2)

2004
1r.tr. 04 1.036 1.028 876 852
2n.tr. 04 974 1.026 878 855
3r.tr. 04 1.041 1.080 866 882
4t.tr 04 1.035 1.092 925 866

1r.tr. 05 1.043 1.112 982 913
2n.tr. 05 1.044 1.131 1.008 916
3r.tr. 05 1.056 1.116 959 932



58

Lloguer d’oficines

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona. Les dades de l'Eix Central de Negocis provenen de CB Richard
Ellis 

(€€ /m2/mes) (m2)

Principals activitats a desenvolupar als locals d'oficines
i similars llogats a Barcelona (1r. semestre 2005)

Oficines i despatxos(82%)

Serveis
a les empreses(10%)

Serveis al consumidor(5%)
Magatzems(3%)

Indústries i tallers(0%)

Vendes (0%)

Una demanda d’oficines moderadament expansiva i la qualitat
de l’oferta nova posada al mercat expliquen la tendència
lleument alcista dels preus de lloguer.

Atenent a la informació obtinguda a partir de les dades regis-
trals facilitades per la Cambra de la Propietat Urbana de Bar-
celona, el preu mitjà de lloguer del sostre d’oficines a la ciutat
durant el primer semestre s’ha situat novament a l’entorn dels
9 €/m2/mes. Un nivell mitjà de preus que no s’assolia d’ençà el
2001. Igualment, segons diferents informes de consultores espe-
cialitzades, els preus de lloguer a les zones més buscades del
districte central de negocis s’acosten novament als màxims
registrats ara fa quatre anys. En termes relatius es tracta d’un
creixement interanual del 6,4%, força moderat si hom té en
compte la situació d’estancament dels preus del bienni anterior.

Com és habitual, si es comparen les mitjanes per districtes, la
disparitat dels preus de lloguer, especialment en termes abso-
luts, és notòria. Així, els districtes més cèntrics, que parcialment
formen part del ja esmentat districte central de negocis i que és
on es concentra la major part de l’oferta, es situen clarament per
sobre de la mitjana de la ciutat. És el cas de l’Eixample i Sarrià-
Sant Gervasi, amb una mitjana de preus de lloguer que supera
en un 25/30% la mitjana de la ciutat, i Ciutat Vella i les Corts,
amb unes mitjanes entre un 10% i un 15% per sobre del preu
mitjà de Barcelona. A la banda baixa, hi ha els districtes d’Hor-
ta-Guinardó i Sant Andreu, amb poca oferta i menys de nova.
Un cas a part és el de Sant Martí, on aquest tipus d’oferta està
creixent. La mitjana dels preus és encara baixa però mostra una
clara tendència a l’alça, bàsicament per la qualitat de l’oferta
que surt al mercat.

Juntament amb l’augment de la demanda i l’ampliació de l’o-
ferta per la banda alta dels preus, un fet que també ha contribuït
a l’augment dels preus per m2 ha estat la reducció de la super-
fície de les oficines llogades. Una característica que es dóna a
la majoria dels districtes i que, en comparació amb les mitjanes
d’any anteriors, no sembla un comportament conjuntural.   

Superfície mitjana dels locals d’oficines

2001 2002 2003 2004 1r.sem.05

1. Ciutat Vella 117 110 78 76 78
2. l'Eixample 122 125 115 144 140
3. Sants-Montjuïc 123 114 130 314 136
4. Les Corts 165 136 107 87 84
5. Sarrià-Sant Gervasi 104 131 151 134 140
6. Gràcia 103 69 95 154 89
7. Horta-Guinardó 66 62 61 49 71
8. Nou Barris 74 72 98 144 100
9. Sant Andreu 162 243 131 171 82

10. Sant Martí 140 129 129 175 167

Barcelona 118 123 116 149 109

Posició de Barcelona en el rànquing de 
ciutats europees per ubicar un negoci

Posició en diferents epígrafs 1992 2004 2005

Qualitat/preu de l'espai per a oficines 13 4 6
Disponibilitat d'espai per a oficines 8 5 5
Qualitat de les telecomunicacions 19 15 13

Disponibilitat de personal qualificat n.d. 9 11
Cost del personal n.d. 5 6
Qualitat de vida dels empleats 5 1 1

Índex general 13 6 5

Font: Cushman&Wakefield Healey&Baker.

Preu mitjà declarat dels locals d’oficines

2001 2002 2003 2004 1r.sem.05

1. Ciutat Vella 8,95 7,53 7,30 8,70 9,86
2. l'Eixample 9,26 9,32 9,44 9,04 11,00
3. Sants-Montjuïc 8,24 7,80 6,47 7,40 7,72
4. Les Corts 9,52 8,69 8,64 8,73 10,32
5. Sarrià-Sant Gervasi 9,71 8,97 9,83 8,86 11,73
6. Gràcia 9,53 7,94 8,92 7,63 8,62
7. Horta-Guinardó 8,49 7,19 7,44 8,40 7,27
8. Nou Barris 7,83 8,36 9,30 6,77 8,07
9. Sant Andreu 7,79 7,70 6,17 6,94 7,26

10. Sant Martí 7,21 6,05 6,11 5,70 7,41

Barcelona 9,40 8,40 8,56 8,30 8,93

Preu màx. de les oficines
a l'Eix Central de Negocis 27,04 25,00 23,30 23,00 24,00
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Lloguer de locals comercials i per a serveis personals

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona.

Activitats a desenvolupar als locals llogats (%)
(1r. semestre 2005)

Alimentació (15,5%)
Tèxtil (6,9%)

Resta comerç
al detall (7,5%)

Restauració (9,2%)

Serveis immobiliaris i
a les empreses (9,3%)

Resta de serveis culturals
 i personals (8,6%)

Serveis
(27,1%)

Comerç al detall
(29,9%)

Resta i altres
(0,8%) Comerç a l'engròs

(42,2%)

La creixent terciarització de l’activitat productiva i el
protagonisme del consum en el creixement del PIB, impulsen
a l’alça els preus de lloguer dels locals per a usos comercials
de la ciutat.

A banda d’aquests factors exògens, s’ha de tenir en compte
l’efecte d’una demanda consistent i creixent –tant per a usos
comercials com per a serveis a les empreses– sobre un segment
de la construcció, en especial plantes baixes amb accés directe
des del carrer, en el que la suma de sostre nou d’aquests darrers
anys s’ha vist parcialment compensada per la reconversió de
sostre vell comercial en residencial. D’altra banda, la vocació
d’alguns col·lectius d’immigrants –bàsicament dels asiàtics–
per obrir els seus propis negocis ha contribuït decisivament a
revaloritzar locals que per la seva ubicació o poca adequació
als estàndards actuals, els emprenedors autòctons consideren
fora de mercat. Possiblement la suma de tots aquests factors és
la que permet explicar una bona part de l’augment dels preus de
lloguer dels locals comercials i afins.

Per districtes, els increments més elevats corresponen, amb una
sola excepció, amb els més cars. Aquest fet provoca un aug-
ment de la dispersió del ventall de preus entre els districtes més
cèntrics i/o amb un nivell de renda més elevada, i la resta.
L’increment més accentuat aquests darrers mesos és el de Sant
Martí, derivat del procés de transformació urbanística que es
viu al Poblenou. Si fa tot just un any el preu mitjà de lloguer
d’aquest tipus de sostre en aquest districte era dels més baixos
de Barcelona, enguany, els lloguers que es paguen pels nous
contractes es mouen a l’entorn de la mitjana de la ciutat i s’equi-
paren als d’alguns barris de Gràcia i les Corts.   

Després de quatre anys d’estabilitat de la mitjana dels preus de
lloguer dels locals comercials al conjunt de la ciutat, les dades
corresponents al primer semestre d’enguany mostren un crei-
xement que, d’entrada, s’ha de qualificar de sorprenent. Mentre
que en termes absoluts –poc més d’11 €/m2/mes– la xifra s’a-
justa, per la banda alta, al ventall de preus que ofereixen altres
fonts estadístiques, l’augment interanual del 29% no respon a
la realitat del mercat de lloguer de sostre comercial que es des-
prèn de la majoria dels informes especialitzats. Possiblement
una part d’aquesta sobrevaloració respon a canvis metodolò-
gics i de mostra introduïts a començament d’any. D’altra banda,
també hi ha contribuït el lleu retrocés que van registrar aquests
preus durant el primer semestre de 2004.

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
2001 2002 2003 2004 1r.sem.05

(€€ /m2/mes)

1. Ciutat Vella 7,76 8,79 8,51 8,58 14,79
2. l'Eixample 9,49 9,29 9,48 8,61 13,48
3. Sants-Montjuïc 7,16 7,71 7,78 7,90 9,48
4. Les Corts 8,58 8,71 9,12 7,44 11,15
5. Sarrià-Sant Gervasi 8,93 9,22 8,91 9,10 15,00
6. Gràcia 7,18 7,35 7,90 8,18 11,59
7. Horta-Guinardó 7,26 7,55 7,88 8,02 8,34
8. Nou Barris 7,19 7,23 7,72 8,10 9,06
9. Sant Andreu 7,50 7,74 7,76 9,00 8,77

10. Sant Martí 6,21 6,29 6,79 6,10 11,23

Barcelona 7,98 8,14 8,34 8,02 11,37

Superfície mitjana dels locals comercials llogats
2001 2002 2003 2004 1r.sem.05

(m2)

1. Ciutat Vella 105 136 131 307 86
2. l'Eixample 130 149 140 166 130
3. Sants-Montjuïc 93 113 172 123 86
4. Les Corts 114 129 87 126 112
5. Sarrià-Sant Gervasi 133 143 170 179 95
6. Gràcia 83 107 85 92 72
7. Horta-Guinardó 87 64 75 96 63
8. Nou Barris 84 83 71 99 103
9. Sant Andreu 124 124 121 128 127

10. Sant Martí 203 185 177 150 208

Barcelona 120 130 132 148 114
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Evolució de la població activa 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones

4t.tr.1993 695.445 392.369 303.076 1.832.178 1.100.148 732.030 2.573.700 1.549.800 1.023.900
4t.tr.1994 686.907 393.837 293.070 1.850.809 1.103.738 747.071 2.617.400 1.574.300 1.043.100
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

1r.tr.2003 700.300 389.600 310.700 2.231.322 1.300.290 931.032 3.273.300 1.916.000 1.357.300
2n.tr.2003 714.400 390.800 323.600 2.265.234 1.308.841 956.393 3.316.200 1.926.000 1.390.200
3r.tr.2003 728.700 404.600 324.100 2.300.852 1.323.666 977.186 3.383.600 1.954.800 1.428.800
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

1r.tr.2004 750.500 409.300 341.200 2.321.916 1.324.419 997.497 3.396.500 1.952.100 1.444.400
2n.tr.2004 752.100 406.300 345.800 2.331.692 1.327.802 1.003.890 3.441.900 1.970.900 1.471.000
3r.tr.2004 775.800 418.800 357.000 2.332.335 1.329.537 1.002.798 3.467.700 1.982.800 1.484.900
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

Població activa, atur i contractació

Nota: L'INE ha recalculat les xifres de l'EPA d'ençà el 1996 ha 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.

L’expansió de l’activitat terciària continua generant la major
part dels nous llocs de treball.

La majoria dels indicadors de conjuntura exposats en les
pàgines anteriors presenten uns resultats notablement expan-
sius pel que fa al clima econòmic de la ciutat durant els tri-
mestres centrals de 2005. Expansius en termes generals i,
especialment, si es comparen amb l’entorn europeu. En con-
seqüència, a un augment sostingut de l’activitat terciària i
constructora, sectors que representen en conjunt més del 80%
dels llocs de treball de la regió metropolitana, li correspon
previsiblement un increment de les taxes i volums d’ocupació.
Efectivament, els principals indicadors del mercat laboral abo-
nen aquesta suposició. Però els canvis metodològics i de
procediment introduïts a l’EPA i el procés extraordinari de re-
gularització d’estrangers dificulten la quantificació d’aquest
increment.

3r.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03/ 4t.tr.02/
Variació (%) 3r.tr.04/ 4t.tr.03 4t.tr.02 4t.tr.01

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

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

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

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

1r.tr.2004 76,2 85,9 67,0
2n.tr.2004 76,8 86,3 68,0
3r.tr.2004 76,4 85,7 67,8
4t.tr.2004 75,4 85,8 66,0

1r.tr.2005 74,5 83,5 66,1
2n.tr.2005 75,7 85,3 66,7
3r.tr.2005 73,8 85,3 63,3

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

1r.tr.2004 67,4 76,9 58,6
2n.tr.2004 68,0 77,2 59,5
3r.tr.2004 67,6 76,6 59,2
4t.tr.2004 67,0 77,6 57,4

1r.tr.2005 67,9 78,2 58,3
2n.tr.2005 69,6 78,2 61,4
3r.tr.2005 69,4 80,2 59,5
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Població activa, atur i contractació

No es tracta de repetir el que ja es va comentar en aquestes
mateixes pàgines del número anterior de BARCELONA ECONO-
MIA, sinó només d’insistir en determinats aspectes de la infor-
mació estadística que deixen de ser notícia l’endemà mateix de
ser difosos però que tenen una influència significativa en l’anà-
lisi de la conjuntura dels períodes posteriors al de la seva apli-
cació. En alguns casos, la desmesurada magnitud de les va-
riacions interanuals –com per exemple el 6,5% de creixement
interanual de la població activa a Barcelona durant el segon
trimestre d’enguany– ja alerta de problemes d’homogeneïtat de
les dades comparades. En d’altres, com és el cas de l’atur regis-
trat, el trencament de la sèrie és tan manifest que les compa-
racions amb les dades de 2004 no tenen cap sentit. Lògicament,
la sèrie de les taxes d’atur també s’ha vist alterada.

Si ens centrem en les dades de l’Enquesta de Població Activa
de l’INE corresponents al tercer trimestre de 2005, els gairebé
782.000 barcelonins que s’estimen actius superen en uns 6.000
–un escàs 0,75%– el nombre existent un any abans. Un ritme
de creixement que compensa els excessos de trimestres an-
teriors i que novament situa el creixement relatiu de la població
activa de la ciutat per sota del de la regió metropolitana i de
Catalunya.

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

Variació (%) st.05/jn.05 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02 ds.02/ds.01

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

RMB
Total 5,3 –0,1 1,2 9,1
Masculí 6,7 1,3 1,8 10,4
Femení 4,4 –1,4 0,8 8,0

La forta correcció que registra aquesta taxa de creixement és
imputable, segons aquestes dades, al col·lectiu femení. Una ten-
dència –tan sorprenent com inconsistent– que també té el seu
reflex a les dades de la resta de Catalunya. 

L’augment demogràfic derivat dels elevats fluxos migratoris
pot explicar l’estancament i fins i tot el lleu retrocés que mostra
la taxa d’activitat d’ençà mitjan 2004. Una situació que estron-
ca la tendència alcista prèvia i que hom pot interpretar com una
fase de consolidació atesa la dificultat de continuar incremen-
tant la taxa d’activitat masculina –per sobre del 85%– i també la
femenina en una conjuntura caracteritzada per la persistència
d’una situació de precarietat laboral notable i un moderat re-
punt de les taxes de natalitat. La relativa contenció de l’atur
afavoreix el manteniment de la trajectòria expansiva de les
taxes d’ocupació entre la població en edat de treballar. 

Evolució de l'atur registrat

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Masculí Femení Total Masculí Femení Total Masculí Femení

31 des. 1993 86.336 44.246 42.090 259.753 132.910 126.843 355.816 179.614 176.202
31 des. 1994 86.918 45.129 41.789 247.577 125.478 122.099 330.275 164.025 166.250
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 març 2003 47.221 22.129 25.092 146.435 64.844 81.591 201.694 85.942 115.752
30 juny 2003 46.431 21.287 25.144 143.240 62.354 80.886 192.704 81.063 111.641
30 set. 2003 46.746 21.397 25.349 145.812 63.842 81.970 196.364 83.319 113.045
31 des.2003 46.379 21.998 24.381 147.801 66.368 81.433 206.705 89.838 116.867

31 març 2004 46.203 21.771 24.432 147.255 65.168 82.087 203.089 87.018 116.071
30 juny 2004 45.376 21.027 24.349 144.836 62.850 81.986 195.057 81.870 113.187
30 set. 2004 47.250 21.796 25.454 154.202 67.965 86.237 209.695 89.762 119.933
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

Aturats registrats

Total Homes Dones

milers

2000 2001 2002 2003 2004 2005
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Nota: Amb el canvi d’any es trenca la sèrie.
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Població activa, atur i contractació

Recordem que com a conseqüència de la implantació del nou
Servei d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació a partir
del 4 de maig de 2005, es produeixen canvis en la classificació
i gestió de les demandes d’ocupació que donen com a resultat
un increment de les xifres d’atur registrat. Amb aquest nou
sistema de comptabilització, basat en tres tipus d’accions –el
creuement de les dades dels demandants amb els fitxers d’afi-
liació de la Seguretat Social, l’actualització i comprovació dels
codis utilitzats per classificar els demandants d’ocupació i la
consideració dels demandants estrangers– es produeix un aflo-
rament significatiu de les xifres d’atur registrat –uns 450.000 al
conjunt d’Espanya i més de 50.000 a Catalunya– sense que es
modifiqui el nombre de demandants d’ocupació.

L’aparent contenció de l’atur registrat, impossible de validar
pel trencament de la sèrie però emparada pel retrocés de la
població desocupada segons l’EPA, situa la xifra d’aturats
registrats per sobra dels 57.000 a Barcelona i vorejant els
190.000 a la regió metropolitana a final del tercer trimestre. 

Barcelona RMB

Variació (%) st.05/jn.05 ds.04/ds.03 st.05/jn.05 ds.04/ds.03

menys  25 anys 13,2 –11,4 15,1 –8,6
25-44 anys 6,1 –4,0 6,1 –1,8
45 i més 1,0 –0,3 2,5 4,5

Primari 1,0 –18,5 10,7 –0,1
Indústria 2,8 –10,3 5,2 –4,9
Construcció 1,3 –1,5 4,8 4,0
Serveis 4,9 –0,1 4,5 2,3
S.o.a. 6,1 –11,8 14,7 –6,6

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 març 2004 4.470 21.069 20.664 383 7.479 2.750 31.320 4.271
30 juny 2004 4.325 20.508 20.543 353 7.113 2.750 30.845 4.315
30 set. 2004 4.735 21.671 20.844 302 7.284 2.895 32.348 4.421
31 des. 2004 4.200 20.259 20.477 287 6.941 2.818 31.029 3.861

31 març 2005 4.118 20.425 20.874 255 6.966 2.827 31.703 3.666
30 juny 2005 4.388 25.596 24.861 330 8.310 3.459 39.362 3.384
30 set. 2005 4.966 27.170 25.102 319 8.546 3.503 41.280 3.590

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 març 2004 18.043 69.776 59.436 724 35.807 12.246 86.133 12.345
30 juny 2004 16.908 68.142 59.786 727 34.859 12.184 84.564 12.502
30 set. 2004 19.382 73.056 61.764 695 36.671 13.428 90.131 13.277
31 des. 2004 17.028 69.031 61.524 673 35.098 13.206 86.874 11.732

31 març 2005 17.096 70.256 62.537 639 35.424 13.087 89.207 11.532
30 juny 2005 17.545 87.694 75.689 996 42.433 15.287 111.678 10.734
30 set. 2005 20.190 93.038 77.583 1.103 44.619 16.025 116.751 12.313

Catalunya

31 des. 2004 25.414 97.453 84.654 1.535 48.813 19.535 122.876 14.762
30 set. 2005 30.086 131.315 104.991 3.753 62.473 24.330 158.898 16.938
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La regularització de treballadors estrangers contribueix a
assolir un nou màxim anual de contractes laborals formalitzats.

Pel que fa a la contractació laboral, si els increments propers al
25% registrats durant el 2004 eren majoritàriament imputables
a qüestions administratives i no al funcionament normal del
mercat, les variacions dels darrers mesos encara són tributàries
d’aquests fets tot i que es veuen parcialment compensades pel
procés extraordinari de regularització de treballadors estran-
gers. En conseqüència, sembla força estèril intentar valorar la
conjuntura del mercat de treball a partir d’aquestes dades més
enllà del tret bàsic indiscutible que confirma el manteniment
d’una tendència de fons moderadament positiva.

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

3r.tr.2005/ 1r.sem.2005/ 2004/  2003/
Variació (%) 3r.tr.2004 1r.sem.2004 2003 2002

Barcelona
Total contractes 3,7 13,2 24,4 –6,0
Temporals 3,4 13,1 25,8 –4,6
Indefinits 6,4 14,1 15,2 –13,9

RMB
Total contractes 5,9 5,8 23,4 –1,9
Temporals 6,0 5,2 24,7 –1,3
Indefinits 5,0 9,3 15,1 –5,7

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits

Barcelona

1994 319.814 299.179 20.635
1995 421.277 393.713 27.564
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
1r.tr. 193.948 164.736 29.212
2n. tr. 198.710 173.906 24.804
3r.tr. 205.558 182.009 23.549
4t.tr. 237.310 208.687 28.623

2005
1r.tr. 205.937 174.687 31.250
2n.tr. 238.696 208.291 30.405
3r.tr. 213.163 188.116 25.047

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
1r.tr. 428.665 367.047 61.618
2n.tr. 433.679 379.254 54.425
3r.tr. 446.395 396.274 50.121
4t.tr. 467.593 410.677 56.916

2005
1r.tr. 432.896 367.613 65.283
2n.tr. 479.299 417.752 61.547
3r.tr. 472.686 420.076 52.610

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.(%)

gn-st.2005 2005/04

Total Indefinits 42.876 43.826 86.702 11,8
— a temps parcial 10.010 6.347 16.357 17,7
— ordinaris 8.782 16.269 25.051 15,5
— incentivats 7.138 3.808 10.946 4,1
— convertits en indefinits 16.674 17.099 33.773 9,6
— resta 272 303 575 –9,3

Total Temporals 304.696 266.398 571.094 9,7
— a temps parcial 125.688 68.414 194.102 13,7
— obra o servei 44.331 78.055 122.386 3,4
— eventuals 83.891 97.562 181.453 9,5
— interinitat 45.482 16.849 62.331 15,5
— formació i pràctiques 2.324 2.402 4.726 –16,2
— resta 2.980 3.116 6.096 –2,1

2004 2004/03

Total Indefinits 52.615 53.573 106.188 15,2
— a temps parcial 12.621 7.759 20.380 11,7
— ordinaris 10.552 19.089 29.641 23,9
— incentivats 9.490 5.209 14.699 13,1
— convertits en indefinits 19.552 21.091 40.643 12,3
— resta 400 425 825 –4,0

Total Temporals 387.635 341.703 729.338 25,8
— a temps parcial 159.185 87.544 246.729 37,9
— obra o servei 58.529 102.163 160.692 20,6
— eventuals 106.649 122.418 229.067 18,9
— interinitat 55.631 20.749 76.380 24,9
— formació i pràctiques 3.880 4.220 8.100 8,9
— resta 3.761 4.609 8.370 32,0
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Els nous criteris de classificació de les demandes d’ocupació i
l’accés creixent a aquest registre dels immigrants situen les
actuals xifres d’atur registrat als nivells de vuit anys enrere.
Amb la diferència, important, que durant aquest període la
població activa ha acumulat un creixement de l’ordre del 16%.
En conseqüència, les actuals taxes d’atur són més moderades
que les de principi de la segona meitat dels noranta.

Els canvis introduïts en el sistema de comptabilització de
l’atur registrat sembla que n’han reduït l’estacionalitat típica
de final d’estiu.

Després d’assolir els mínims anuals durant la primavera, el
període estiuenc acostuma a reflectir augments en el nombre
d’aturats. Amb menys intensitat a la ciutat central que no pas a
la resta de l’àmbit metropolità i de Catalunya. L’acabament de
molts contractes de temporada i la incorporació al mercat de
treball dels joves que han acabat el seu període formatiu a
l’escola, són els principals factors per explicar el repunt de
l’atur durant el tercer trimestre.

Si bé els nous criteris de classificació de l’atur han incidit més
intensament en el col·lectiu femení que no pas en el masculí
–com s’observa en el gràfic corresponent– un cop absorbit
aquest impacte inicial l’evolució dels darrers mesos no mostra
comportaments sensiblement diferents en funció del sexe. En tot
cas, la major disponibilitat de mà d’obra femenina afavoreix una
variació d’aquest segment més moderada en termes relatius.

La creixent terciarització del teixit productiu afavoreix l’accés
al mercat de treball dels més joves i genera un progressiu
envelliment dels actius desocupats. 

Tot i que els canvis en la gestió de les dades dels demandants
d’ocupació han capgirat el que era una trajectòria clarament
descendent de l’atur en el segment dels actius de menys de 25
anys en una tendència moderadament alcista, el fet és que
aquest col·lectiu ha estat el menys perjudicat pel canvi de siste-
ma. De la resta, el col·lectiu d’entre 25 i 44 anys sembla, d’en-
trada, el més perjudicat. Possiblement sigui una conseqüència
de la consideració com aturats dels demandants d’ocupació
estrangers que no incorren en cap de les situacions excloents
que contempla la corresponent normativa legal.

Per sectors d’activitat, l’aflorament de demandants d’ocupació
exclosos incorrectament dels registres d’aturats té una especial
significació en termes relatius en l’agricultura –amb un nombre
important de treballadors eventuals– i, en termes absoluts, en el
conjunt dels serveis. A Barcelona, apareix la construcció com
el sector productiu inicialment més afectat pels canvis en els
criteris de comptabilització de l’atur registrat. El contrapunt a
aquests increments per sobre de la mitjana el protagonitza el
col·lectiu dels aturats sense ocupació anterior. 

Taxes d'atur registrat
(%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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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. 1994 12,7 11,5 14,3 13,4 11,4 16,3 12,6 10,4 15,9 16,5
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 març 2004 6,2 5,3 7,2 6,3 4,9 8,2 6,0 4,5 8,0 8,8
30 juny 2004 6,0 5,2 7,0 6,2 4,7 8,2 5,7 4,2 7,7 8,1
30 set. 2004 6,1 5,2 7,1 6,6 5,1 8,6 6,0 4,5 8,1 8,0
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

Nota: Trencament de la sèrie en el segon trimestre.
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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
1r.tr. 50.656 45.370 6.262 548 54.870
2n.tr. 40.595 42.045 4.062 224 44.680
3r.tr. 43.802 43.342 4.158 328 45.416
4t.tr. 47.313 47.312 6.121 465 52.116

2004 231.703 215.857 25.123 2.218 254.437
1r.tr. 47.300 49.281 5.909 597 61.649
2n.tr. 56.039 51.364 4.828 391 61.284
3r.tr. 60.975 54.576 5.915 570 59.973
4t.tr. 67.389 60.636 8.471 660 71.531

2005
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

Contractes indefinits a temps parcial

Contractes indefinits a temps parcial
Contractes indefinits a temps parcial/Totals indefinits

(%)contractes
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Aquest increment de la contractació laboral durant els primers
nou mesos de 2005 no ha canviat les pautes ja habituals de
creixement contingut del nombre de contractes indefinits. Tot i
que aquesta modalitat de contractació registra un ritme de crei-
xement lleument més elevat en termes relatius que la temporal,
el pes sobre el total de les noves contractacions es manté a
l’entorn del 13% de mitjana anual. Per cada contracta temporal
de durada indefinida formalitzat a Barcelona durant el 2005, se
n’han signat prop de set de temporals. Una proporció compa-
rable a la registrada un any abans que ajuda a consolidar un
grau d’inestabilitat en l’ocupació excessiu es miri com es miri
i que respon bàsicament a dos factors. Un és la constant i sem-
bla que imparable substitució de teixit industrial per llocs de
treball terciaris i en la construcció –el pes dels contractes in-
definits sobre el total en aquell sector dobla el que es registra
en els altres dos– i l’altra és la baixa qualificació associada a la
major part dels llocs de treball generats. 

Contractació indefinida

Contractes indefinits
Contractes indefinits/Total contractes
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3r.tr.05/ 1r.sem.05/
Variació (%) 3r.tr.04 1r.sem.04 2004/2003 2003/2002

Menys d'1 mes 2,7 20,4 27,1 24,3
1-6 mesos 5,8 10,6 21,2 –6,2
6-18 mesos 32,6 19,9 21,9 –51,2
Més de 18 mesos 36,5 83,4 41,7 20,2
Indeterminada –1,4 7,8 29,1 –13,5

3r.tr.05/ 1r.sem.05/ 2004/ 2003/
Variació (%) 3r.tr.04 1r.sem.04 2003 2002

Indústria –12,1 –0,3 0,4 –25,0
Construcció 9,2 7,6 5,4 –2,4
Serveis 4,2 14,6 27,8 –4,7

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
1r.tr. 11.217 27,6 15.552 11,4 166.740 14,5
2n.tr. 9.505 26,3 12.770 13,1 176.198 11,7
3r.tr. 10.133 21,9 13.024 10,8 182.023 10,9
4t.tr. 10.429 24,0 13.237 12,3 213.315 11,5

2005
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

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

31 st.2005/ 31 des.2004/ 31 des.2003/
Variació (%) 31 st.2004 31 des.2003 31 des.2002

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

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

Taxes de creixement anual a l’entorn del 5%, valors que no s’as-
solien d’ençà el 2000 i que superen àmpliament la trajectòria
expansiva del PIB tant a Catalunya com a Espanya, es mani-
festen també a l’àmbit metropolità i, de manera més continguda,
a Barcelona. En aquest cas, l’augment del nombre d’ocupats afi-
liats els darrers dotze mesos s’estima en uns 35.000, que en ter-
mes relatius equival a un creixement interanual a començament
de tardor del 3,5%. Un percentatge que puja fins al 5,1% en el
cas de la regió metropolitana, amb un increment de 113.000 tre-
balladors afiliats.

El procés extraordinari de regularització de treballadors
estrangers i el dinamisme econòmic expliquen el notable
increment del nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat
Social durant els trimestres centrals de 2005.

A l’hora de valorar els prop de 170.000 nous ocupats –un 5,5%
en termes relatius– en què s’ha incrementat el total afiliats als
diferents règims de la Seguretat Social a Catalunya els darrers
dotze mesos, de setembre de 2004 a setembre de 2005, hom ha
de diferenciar necessàriament entre la part de l’augment impu-
table al dinamisme del mercat de treball –aproximadament la
meitat d’aquest augment– i l’impacte puntual i excepcional de-
rivat del procés extraordinari de regularització de treballadors
estrangers. Aquest darrer aspecte limita les possibilitats d’inter-
pretar la conjuntura a partir de l’evolució d’aquesta variable.

Evolució de l'afiliació al Règim General (RMB)

variació interanual (%)Saldo trimestral
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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. 1993 680.265 1.223.867 1.631.986 422.700 839.000 1.633.640 2.234.300
31 des. 1994 659.431 1.232.726 1.660.670 433.800 833.100 1.589.770 2.195.000
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 1.981.904 117.395 309.770 465.938 902.000 1.826.050 2.527.500
31 des. 1999 780.195 1.560.326 2.116.196 114.784 314.113 472.666 927.500 1.917.040 2.673.180
31 des. 2000 820.913 1.651.332 2.224.486 115.126 319.566 481.851 968.400 2.010.380 2.788.130
31 des. 2001 832.548 1.685.863 2.284.506 113.571 319.115 482.966 978.130 2.035.110 2.848.660
31 des. 2002 841.322 1.704.468 2.347.764 115.199 328.327 498.026 988.320 2.069.810 2.931.180

31 març 2003 845.466 1.722.189 2.384.382 115.701 330.700 502.026 993.270 2.092.190 2.971.850
30 juny 2003 857.636 1.749.329 2.437.080 116.641 334.435 510.068 1.005.840 2.124.830 3.034.210
30 set. 2003 850.308 1.733.694 2.406.931 116.465 334.931 511.911 998.563 2.109.670 3.007.866
31 des. 2003 855.341 1.740.669 2.395.824 117.503 338.808 515.200 1.004.250 2.118.890 2.997.490

31 març 2004 862.633 1.759.761 2.434.295 118.073 342.457 519.993 1.013.085 2.143.870 3.039.497
30 juny 2004 863.179 1.778.841 2.491.150 118.796 345.355 528.104 1.015.140 2.171.415 3.105.542
30 set. 2004 861.509 1.769.025 2.466.546 118.458 345.253 528.895 1.011.970 2.152.850 3.083.891
31 des. 2004 866.964 1.780.982 2.464.413 119.611 349.820 533.866 1.018.870 2.167.720 3.082.495

31 març 2005 874.841 1.799.874 2.506.973 120.061 350.671 536.193 1.028.114 2.195.873 3.129.053
30 juny 2005 889.796 1.837.036 2.586.312 120.631 353.723 544.817 1.042.673 2.253.546 3.237.634
30 set. 2005 892.948 1.841.752 2.583.458 120.058 353.046 545.297 1.047.711 2.266.340 3.253.238
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

Barcelona Regió Metropolitana RMB/

set. 05/ Catalunya
Sectors des. 2003 des. 2004 set.2005 des. 2003 des. 2004 set. 2005 set. 04 (%) (%)

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.280 1.313 1.481 2.976 3.448 4.175 20,5 32,9
Indústria 116.638 112.955 112.137 403.049 390.396 385.062 –2,6 69,6
Construcció 46.599 45.351 50.514 131.079 133.421 150.223 10,4 58,7
Comerç i reparacions 134.548 138.522 n.d. 321.938 335.088 339.715 4,9 72,0
Hoteleria i restauració 46.586 47.206 n.d. 80.676 83.490 96.326 12,1 62,3
Transports i comunicacions 50.484 53.828 n.d. 88.107 95.135 99.896 4,5 75,2
Finances i assegurances 44.005 45.044 n.d. 56.360 58.134 58.907 2,1 79,8
Serveis a les empreses i immobiliaris 176.380 185.295 n.d. 265.622 282.231 307.169 7,0 80,3
Administració pública i org. internac. 68.292 65.798 n.d. 103.926 105.068 102.495 1,0 67,8
Ensenyament 43.473 44.485 n.d. 74.593 78.055 75.158 4,6 77,4
Sanitat, veterinària i serveis socials 63.118 64.088 n.d. 111.519 115.282 119.360 6,8 74,1
Altres activitats socials 63.593 62.912 n.d. 100.122 101.010 98.962 0,2 75,5
Personal domèstic n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.303 — 84,9

Serveis 690.479 707.178 728.816 1.202.863 1.253.493 1.302.291 5,5 73,9
No classificats 345 167 — 702 224 1 — 2,8

Total assalariats 855.341 866.964 892.948 1.740.669 1.780.982 1.841.752 4,1 71,3

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 147 154 151 1.581 1.775 1.866 8,3 16,1
Indústria 11.215 10.880 10.499 39.862 39.052 38.007 –2,8 65,7
Construcció 9.194 9.582 9.775 47.524 50.742 52.421 5,1 56,8
Serveis 96.724 98.809 99.456 249.293 256.693 260.294 2,5 68,0
No classificats 223 186 177 548 481 458 –6,3 71,7

Total autònoms 117.503 119.611 120.058 338.808 348.743 353.046 2,3 64,7

Ocupació

La regularització de treballadors estrangers fa emergir una
borsa notable d’ocupació submergida a la construcció i en
alguns segments del terciari. 

L’aflorament d’una part significativa de la mà d’obra fins ara
submergida, ha contribuït a accentuar el desequilibri de l’actual
model de creixement econòmic de la regió metropolitana i de
Catalunya. A banda del sector primari, poc important a la regió
metropolitana en termes de treballadors assalariats, durant els
darrers dotze mesos la construcció ha vist augmentar la seva
capacitat productiva mesurada en nombre d’efectius pràctica-
ment un 9%, fins a superar els 200.000 treballadors entre assala-
riats i autònoms. 

set.2005/ des.2004/ des.2003/
Variació (%) set.2004 des.2003 des.2002

Barcelona
Indústria –1,4 –3,1 –1,1
Construcció 10,3 –1,5 –0,1
Serveis 3,8 2,4 2,3

RMB
Agric., ram. i pesca 16,5 14,6 4,8
Indústria –2,6 –3,0 –2,4
Construcció 9,0 3,1 3,0
Serveis 5,0 4,0 3,7

Evolució de l'ocupació per sectors a la RMB
(Variació interanual)

ConstruccióIndústria Serveis
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En aquesta mateixa línia, el total de treballadors del sector ter-
ciari ha crescut un 5%. L’aflorament d’ocupació, però, no ha
tingut el mateix impacte a tots els subsectors. Així, al costat
d’increments interanuals superiors al del conjunt de l’activitat
terciària, com és el cas de l’hostaleria i restauració, serveis
immobiliaris i a les empreses i serveis sanitaris i socials, d’al-
tres com ara les finances i assegurances i l’administració públi-
ca, han registrat creixements molt discrets. A l’entorn de la mit-
jana i coliderant la creació d’ocupació en termes absoluts, es
situa el conjunt de l’activitat comercial.

L’evolució sectorial més negativa continua corresponent al con-
junt del sector industrial. La regularització d’ocupació submer-
gida no ha estat suficient per capgirar la tendència. Per enèsim
any consecutiu, els registres de la Seguretat Social pateixen un
moderat i persistent degoteig d’afiliats d’aquest sector al con-
junt de l’àmbit metropolità. Una pèrdua que enguany s’ha alen-
tit per l’efecte puntual de la regularització i que es polaritza en
el tèxtil i confecció i, en menor mesura, en la fabricació de
maquinària i equipament mecànic i elèctric. Una evolució que
reflecteix la preocupant pèrdua de competitivitat de l’economia
catalana.

Ens hem de referir novament a la qüestió del procés extraordi-
nari de regularització d’estrangers per destacar un aspecte d’a-
questes dades que acostuma a passar desapercebut. A banda
d’ajudar a explicar l’evolució asimètrica que es produeix entre
els dos principals règims d’afiliació, el general i el d’autònoms,
aquesta regularització ha provocat un espectacular creixement
del nombre de persones actives afiliades al règim especial de
treballadors de la llar. Amb dades de l’àmbit metropolità, del
saldo de gairebé cent mil nous afiliats registrats durant els pri-
mers nou mesos d’enguany, poc més del 65% corresponen a tre-
balladors assalariats afiliats al règim general, menys del 5% són
treballadors autònoms i gairebé un 30% són persones que
desenvolupen tasques domèstiques. Així doncs, la creació –o
més exactament, la regularització– d’ocupació en el que va
d’any s’ha concentrat en la construcció, l’hostaleria i restaura-
ció, els serveis a les empreses i en la realització de tasques
domèstiques a les llars. 

No volem acabar sense manifestar el nostre descorcert per la
decisió de la Conselleria de Treball i Indústria de limitar la
difusió del detall sectorial d’aquestes dades als quatre grans
sectors en el cas de Barcelona, sobretot quan es continua difo-
nent per altres àmbits –les comarques– en les que les xifres d’a-
filiats són incomparablement més petites. Per aquest fet, i espe-
rem que transitòriament, resta incompleta l’anàlisi detallada de
l’estructura productiva que requereixen aquestes dades. 

Afiliació als diferents règims de la Seguretat Social
(província de Barcelona) (variació interanual)
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El firme ritmo de crecimiento que ha mantenido la economía
mundial durante el tercer trimestre contrasta con las
previsiones que auguraban una clara desaceleración durante
la segunda mitad de este año.

A punto de cerrar el año 2005 y a medida que se conocen los
primeros avances del crecimiento de la economía correspon-
diente al tercer trimestre, las primeras conclusiones apuntan a
un impacto moderado del encarecimiento del petróleo sobre el
ritmo de crecimiento de las principales áreas económicas del
planeta. Está descartado repetir la tasa de crecimiento del año
pasado –en torno al 5%– pero sí que parece probable acabar el
2005 con un crecimiento económico superior al 4%. Así, se
cumplirían las previsiones de comienzo de año que apuntaban
al mantenimiento de la tendencia expansiva pero sin poder
rehuir un cierto clima de desaceleración, motivado básicamen-
te por el encarecimiento del petróleo y su repercusión en el
repunte de las tensiones inflacionistas y en el endurecimiento
de las políticas monetarias.

The steady rate of growth maintained by the world economy during
the third quarter contrasts with the forecasts which envisaged a clear
deceleration during the second half of this year.

Towards the close of 2005, and as the first reports on the growth
of the economy corresponding to the third quarter are becoming
known, the first conclusions point to a moderate impact of the
increasing expense of petrol against the rate of growth of the
main economic areas on the planet. A repeat of last year’s rate
–around 5%- is ruled out, but it does seem likely that 2005 will
end with economic growth exceeding 4%. So, the forecasts from
the beginning of the year which pointed towards the mainte-
nance of the expansive trend will be fulfilled, but without being
able to move away from a certain climate of deceleration, basi-
cally caused by the rising expense of petrol and its repercus-
sions on the upturn of inflationary tendencies and the tightening
up of monetary policies.

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 y Cataluña, datos de la EPA/ For Spain and Catalonia, Labour Market
Survey's figures. 
Fuentes/Sources: INE, OCDE, Eurostat, Banco de España e Idescat.
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Principales indicadores internacionales/Main Economic Indicators
Estados Unidos/USA UE/European Union España/Spain

IV.2004 I.2005 II.2005 III.2005 IV.2004 I.2005 II.2005 III.2005 IV.2004 I.2005 II.2005 III.2005

PIB/GDPin real terms,% change on year earlier 3,8 3,6 3,6 3,9 1,9 1,5 1,3 1,7 3,2 3,3 3,4 3,5
tasa de variación interanual en términos reales (%)

Demanda nacional/Domestic Demand 4,7 4,4 3,7 3,8 2,1 1,9 1,5 5,4 5,2 5,3 5,2
aportación al crecimiento del PIB (%)/

Demanda externa/External Demand –1,0 –0,8 –0,1 –0,2 –0,3 –0,4 –0,3 –2,2 –1,9 –1,9 –1,7
aportación al crecimiento del PIB (%)/

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

Indicador de clima económico/Economic climate 102,6 102,0 102,7 103,1 99,7 97,0 100,1 97,7 97,60 98,70 100,80
Índice: 2000=100/2000=100 Index

Tasa de paro/Unemployment rate3 5,4 5,2 5,0 5,1 8,9 8,8 8,7 8,5 10,6 10,2 9,3 8,4
en % de la población activa/% of labour force

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 2,45 2,95 3,36 3,84 2,56 2,55 2,50 2,48 2,120 2,120 2,100 2,120
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 4,23 4,50 4,04 4,23 3,82 3,93 3,40 3,31 3,64 3,73 3,19 3,09
Rendimiento de la deuda pública a 10 años 
en mercados nacionales

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — — 1,341 1,320 1,217 1,226 — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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La evolución de la economía de los Estados Unidos durante la
mayor parte de 2005 responde a este perfil. Tras lograr un cre-
cimiento muy intenso durante la primera mitad de 2004 y en
presencia de las primeras tensiones en el mercado del petróleo,
las autoridades monetarias optaron por aplicar una política gra-
dual de aumento del precio del dinero para intentar enfriar el
ritmo de crecimiento de la demanda interna y prevenir un posi-
ble repunte de los precios de consumo. Por otro lado, la nece-
sidad de hacer frente al fuerte crecimiento de los déficits públi-
co y exterior y el correspondiente impacto negativo sobre el
dólar, obligaba a moderar y a reorientar el modelo de creci-
miento. El resultado inmediato de esta política ha sido un cre-
cimiento sostenido del PIB por encima del 3,5% durante los
primeros nueve meses de 2005. La tasa de inflación ha repun-
tado puntualmente a final de verano mientras que la tasa de
paro ha mantenido una tendencia levemente bajista.

Para el conjunto de la Unión Europea, las principales magnitu-
des macroeconómicas de comienzo de otoño dibujan un esce-
nario de crecimiento del PIB cercano al 1,5%, en línea con las
últimas previsiones de la Comisión Europea para el conjunto
del año. El encarecimiento del petróleo ha contribuido a man-
tener el signo levemente negativo de la aportación del sector
exterior al crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, a lo
largo del verano y coincidiendo con los primeros síntomas de
retroceso del euro en relación con el dólar, ha provocado un
aumento significativo de los precios de consumo, previamente
estabilizados en el entorno del 2% de referencia para la políti-
ca monetaria. En conjunto, estos datos no han contribuido a
mejorar los niveles de confianza de la población ni los indica-
dores de clima económico de los empresarios. La tasa de paro
se mantiene cerca del 9%, prácticamente en el mismo nivel que
un año atrás.    

The evolution of the United States’ economy during a large part
of 2005 answers to this profile. After achieving extremely
intense growth during the first half of 2004 and in the presence
of the first tensions in the petrol market, the monetary authori-
ties chose to apply a gradual policy of increasing the interest
rate to try to slow down the rate of growth of the internal
demand and avoid a possible upturn of consumer prices. On the
other hand, the need to deal with the strong growth of the pub-
lic and external deficits and the corresponding negative impact
on the dollar, forced the moderation and reorientation of the
growth model. The immediate result of this policy has been a
sustained increase of the GDP over 3.5% during the first nine
months of 2005. The rate of inflation promptly recovered at the
end of the summer whilst the unemployment rate maintained a
slight bearish trend.

For the whole of the European Union, the main macroeconom-
ic aggregates outlined an increase of the GDP around 1.5% at
the beginning of the autumn, in line with the latest forecasts of
the European Commission for the entire year. The increasing
expense of petrol has contributed to maintaining the slightly
negative effect of the contribution of the external sector to the
growth of the economy. At the same time, throughout the sum-
mer and coinciding with the first signs of a fall in the euro
against the dollar, a significant increase in consumer prices was
caused, previously stabilised around 2% regarding the mone-
tary policy. As a whole, this data has not contributed to improv-
ing the degree of confidence of the population or the business
economic climate indicators. The rate of unemployment remains
close to 9%, practically at the same level as the year before.    
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The most developed economies in Europe continue to slow down world
economic growth.

In an economic area formed by diverse national realities in rela-
tion to the levels of development and productive structures such
as the current European Union, joint aggregates are extremely
conditioned by the results of the large economies which form its
historical core. This is the case with Germany, which for this
year expects a growth not exceeding 0.8%, half of that of the
year before and Italy, which foresees the closure of the year with
a testimonial growth rate after the first quarter in technical
recession. The trend is no better in Holland. The French and
Belgian economies grow at rates comparable to the European
average. The case of the United Kingdom deserves a special
mention as, since the last quarter of 2004, it continues a course
of manifest deceleration of its growth rate. At the highest point
of the range of expansive trends remain, one year more, Spain,
Ireland and Greece, not counting the majority of the recently
incorporated countries.

One year more, Oriental Asia has some of the most dynamic
economies in the world. Apart from the improvement shown by
the main indicators of the Japanese economy from the second
quarter, particularly in business investment and exports, as do
the mid-term outlooks, it is China which, maintaining the sus-
tained growth of its GDP around 9% annually, influences the
growth of commerce and the world economy in a decisive way.
Following this dynamism of international commercial move-
ments and the increase in petrol prices and other raw materials,
Russia and the main emerging economies of South America
have managed to maintain a more expansive course than that of
more developed countries.

Neither the increasing expense of petrol nor the generalised drought
have managed to stop the Spanish economy from registering the most
intense interanual growth of the last four years.

According to the first estimate disclosed by the Spanish
National Institute of Statistics, the Spanish GDP corresponding
to the third quarter has registered an interanual growth of 3.5%,
consolidating a slightly bullish course begun almost three years
ago. Without underrating the possible impact of the recent
methodological changes on this rate of growth, some results of
the third quarter show signs of weakening the rate of expansion.
This is the case of the percentage decimal point lost by the
interquarterly growth and of the decimal by which the variation
of holdings increases. 

Las economías más desarrolladas de Europa continúan
frenando el crecimiento económico mundial.

En una área económica formada por realidades nacionales di-
versas en relación a sus niveles de desarrollo y estructuras pro-
ductivas como es la actual Unión Europea, las magnitudes del
conjunto estan muy condicionadas por los resultados de las
grandes economías que forman el núcleo histórico. Es el caso
de Alemania, que para este año espera un crecimiento que no
sobrepasará el 0,8%, la mitad que el año pasado e Italia, que
prevé cerrar el año con un ritmo de crecimiento testimonial tras
un primer semestre en recesión técnica. No es mejor la coyun-
tura en Holanda. Las economías francesa y belga crecen a tasas
comparables a la media europea. Una referencia aparte merece
el caso del Reino Unido que, desde el último trimestre del 2004,
sigue una trayectoria de manifiesta desaceleración del ritmo de
crecimiento. En el segmento más alto del abanico de coyun-
turas expansivas se mantienen, un año más, España, Irlanda y
Grecia sin contar la mayoría del países de reciente incorpo-
ración.

Un año más, Asia Oriental concentra algunas de las economías
más dinámicas del mundo. Aparte de la mejora que muestran
los principales indicadores de la economía japonesa a partir del
segundo trimestre, especialmente la inversión empresarial y las
exportaciones, como también las perspectivas a medio plazo, es
China la que, manteniendo un crecimiento sostenido del PIB en
torno al 9% anual, influye de manera decisiva en el crecimien-
to del comercio y de la economía mundial. A remolque de este
dinamismo de los flujos comerciales internacionales y del
aumento de los precios del petróleo y de otras primeras mate-
rias, Rusia y las principales economías emergentes de América
del Sur han conseguido mantener una trayectoria más expansi-
va que la de los países más desarrollados.

Ni el encarecimiento del petróleo ni la sequía generalizada han
sido obstáculos para que la economía española haya registrado
el crecimiento interanual más intenso de los últimos cuatro
años.

Según la primera estimación adelantada por el INE, el PIB
español correspondiente al tercer trimestre ha registrado un
crecimiento interanual del 3,5%, consolidando una trayectoria
levemente alcista comenzada ahora hace casi tres años. Sin
despreciar la posible incidencia de los recientes cambios meto-
dológicos en este ritmo de crecimiento, algunos resultados del
tercer trimestre muestran síntomas de debilitamiento del ritmo
de expansión. Es el caso de la décima de punto porcentual que
pierde el crecimiento intertrimestral y de la décima que aumen-
ta la variación de existencias. 
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Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 

—Total (miles Tm) en.-ag.05 29.182 10,9 42.184 9,8 13,1Total (thousands of tons) jn.-ag.05
Salidas (miles Tm) en.-ag.05 10.336 9,1 15.123 10,0 14,8Outflow (thousands of tons) jn.-ag.05
Entradas (miles Tm) en.-ag.05 18.846 11,9 27.061 9,7 12,1Inflow (thousands of tons) jn.-ag.05

— Carga general (miles Tm) en.-ag.05 18.078 9,7 26.382 11,3 18,5General freight (thousands of tons) jn.-ag.05
— Contenedores (miles Teus) en.-ag.05 1.404 9,7 2.040 11,7 16,0Containers (thousands of TEUs) jn.-ag.05
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Transporte público de pasajeros / Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) III.05 127.140 –0,1 587.455 1,7 2,3
Urban service (thousands) 3rd.Q
— Red Metro y FGC (miles) III.05 80.481 –1,7 374.813 1,0 3,3

Underground (Metro and FGC) (thousands) 3rd.Q
— Autobús (miles) III.05 43.808 1,6 200.530 –0,6 0,3

Bus (thousands) 3rd.Q
Servicio ferroviario de cercanías (miles) III.05 41.384 8,4 170.199 5,1 3,5
Railway suburban service (thousands) 3rd.Q

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Transportes / Transport

Valor absoluto Últimos 12 meses 2004/03
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
—Total (miles) III.05 8.027 11,5 26.459 9,3 7,9Total (thousands) 3rd.Q
—Interior (miles) III.05 3.675 14,4 12.985 11,2 7,1Domestic (thousands) 3rd.Q
—Internacional (miles) III.05 4.299 9,4 13.286 7,8 9,1International (thousands) 3rd.Q

Puerto. Total (miles) en.-ag.05 1.537 13,0 2.146 9,7 5,3Port. Total (thousands) jn.-ag.

Desagregando la tasa de crecimiento por grandes componentes,
se observa que la demanda nacional aporta 5,2 puntos porcen-
tuales al crecimiento del PIB, una décima más que un año atrás,
a la vez que la demanda externa le resta 1,7 puntos porcentua-
les, tres décimas menos que durante el mismo periodo de 2004.
La desaceleración del consumo, tanto privado como público, se
ve ampliamente compensado por el aumento de la inversión,
tanto en bienes de equipo como en construcción. Esto ha per-
mitido mantener por 13º trimestre consecutivo el crecimiento
de la demanda nacional como único motor de la expansión eco-
nómica. A su vez, el persistente déficit comercial con el exte-
rior, que penaliza el crecimiento económico, se ha visto leve-
mente corregido gracias a la expansión del turismo y a la mode-
ración del crecimiento de las importaciones.

Breaking down the rate of growth into large components, it is
observed that the national demand provides 5.2 percentage
points to the growth of the GDP, one decimal more than the year
before, at the same time that the external demand deducts 1.7
percentage points, three decimals less than the same period on
2004. The deceleration of consumption, private as well as pub-
lic, is greatly compensated by the increase in investment, in cap-
ital resources as well as in construction. This has allowed the
growth of the national demand to be maintained for 13th con-
secutive quarter as the sole driving force of the economic
expansion. In turn, the persistent commercial deficit with the
exterior, which penalises the economic growth, has been slight-
ly corrected thanks to the expansion of tourism and the moder-
ation of the growth of imports.
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Si desde el lado de la demanda se empieza a perfilar un tímido
cambio en el modelo de crecimiento orientado a restar prota-
gonismo al consumo final –la precariedad laboral y el nivel de
endeudamiento de las familias se hace notar– por el lado de la
oferta no se observa ninguna señal definida de cambio. Así, la
producción del sector constructor continúa siendo la más expan-
siva aprovechando al máximo la oportunidad de unos tipos de
interés prácticamente nulos en términos reales. La actividad in-
dustrial sube levemente aprovechando el bajo nivel de un año
atrás. Una reactivación muy concentrada en el segmento de la
producción de energía y en los relacionados con la construc-
ción. Por otro lado, sorprende el repunte de la producción agra-
ria y pesquera precisamente en un periodo de máxima inciden-
cia de la sequía. Del crecimiento sostenido de los servicios
sobresale el dinamismo de los de mercado, mientras que el resto
mantiene una trayectoria levemente divergente de la del PIB.

Cada vez son más las voces que reclaman cambios en el modelo
económico español, y también catalán, orientados a fomentar
políticas de crecimiento cualitativo sostenibles a largo plazo.

El notable crecimiento de la economía española –en compara-
ción con el del resto de la Unión Europea– conlleva mayores
tensiones inflacionistas, más creación de puestos de trabajo y
una reducción de las tasas de paro que, con cambios metodoló-
gicos y regularización de extranjeros de por medio, nos sitúa
por primera vez en posiciones más favorables que la media
europea. En este sentido, un cambio en la política monetaria del
BCE –cómo puede ser un moderado repunte del precio del
dinero empezando con 0,25 puntos antes de final de año– no ha
de ser ninguna tragedia sino todo lo contrario. Especialmente
porque la economía española, si no quiere hipotecar todavía
más el mantenimiento de su trayectoria expansiva a largo pla-
zo, necesita con urgencia una corrección de los desequilibrios
actuales. Desequilibrios que, junto con otros factores, están en
la base de la persistente pérdida de competitividad de una bue-
na parte del tejido productivo.

Una de las razones que pueden explicar el menor ritmo de cre-
cimiento que estos últimos trimestres registra la economía cata-
lana en comparación con la española es, precisamente, la pér-
dida de competitividad de una buena parte de la industria cata-
lana. La fuerte competencia de las economías emergentes de
Asia y del Este de Europa, junto con el escaso crecimiento de
las principales economías europeas y la fortaleza del euro, con-
figura un panorama complicado para una buena parte del sec-
tor manufacturero catalán. Especialmente, pero no sólo, porque
los últimos años ha vivido un proceso muy importante de aper-
tura al exterior.

If, from the point of view of demand, a subtle change in the
model of growth begins to be outlined, aimed at reducing the
importance of the end consumer –the precariousness of employ-
ment and the level of family debt can be seen- from the point of
view of supply there is no definite sign of change. Thus, the pro-
duction of the construction sector continues being the most
expansive, making the most of the opportunity of practically
non-existent rates of interest in real terms. The industrial activ-
ity slightly increases making the most of the low level of the year
before. A very focussed reactivation in the energy production
sector and in those related to construction. On the other hand,
the recovery of the agricultural and fisheries production is sur-
prising, precisely during a high impact period of drought.
Regarding the sustained growth of services, the dynamism of
market services is outstanding, whilst the rest maintain a course
that diverges slightly from that of the GDP.

More and more people demand changes in the Spanish and Catalan
economic models, aimed at encouraging qualitative growth policies that
are sustainable in the long term.

The significant growth of the Spanish economy –in comparison
with the rest of the European Union- bears greater inflationary
tendencies, more creation of jobs and a reduction in unemploy-
ment rates which, with methodological changes and regularisa-
tion of foreigners involved, puts us for the first time in a more
favourable position than the European average. In this sense, a
change in the ECB monetary policy –such as a moderate recov-
ery of the rate of interest starting at 0.25 points before the end
of the year – does not have to be a tragedy, but the opposite.
Particularly because the Spanish economy, if it does not want to
risk the maintenance of its long-term expansive course even
more, urgently needs a correction of the current imbalances.
Imbalances which, together with other factors, are on the basis
of the persistent loss of competitiveness of a large part of the
productive fabric.

One of the reasons which can explain the slower rate of growth
that the Catalan economy has registered during these last few
quarters compared with the Spanish is, precisely, the loss of
competitiveness of a large part of Catalan industry. The strong
competition of the emerging economies of Asia and Eastern
Europe, together with the lack of growth of the main European
economies and the strength of the euro, forms a complicated
panorama for a large part of the Catalan manufacturing sector.
Especially, but not solely, because over the last few years it has
experienced a very important process of opening up to the exte-
rior.
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Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto Últimos 12 meses 2004/03
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) III.05 8.397 –1,1 32.518 1,8 –0,9Water (comm./ind. uses) (Thousands m3) 3rd.Q
Gas natural (millones termias) III.05 373 5,9 2.962 –8,2 –0,7Piped gas 3rd.Q
Electr. baja tensión (cial.-ind.) (Gwh) III.05 598 1,2 2.172 5,2 1,6Electricity (cial/industrial uses)(Gwh) 3rd.Q
Matriculación de vehículos (prov.) III.05 72.106 16,1 293.220 11,8 7,6Auto registrations (province) 3rd.Q

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays

Total pernoctaciones (miles) jl.-ag.05 1.993 3,6 10.601 8,8 11,5Hotel overnight stays (thousands) jl.-ag.05
Visitantes según motivo de visita (miles) jl.-ag.05 881 13,5 4.847 13,8 18,2Visitors by purpose (thousands) jl.-ag.05
—Negocios (miles) jl.-ag.05 248 32,7 2.168 26,9 20,1Business (thousands) jl.-ag.05
—Turismo (miles) jl.-ag.05 535 6,4 2.028 7,8 30,6Tourism (thousands) jl.-ag.05
—Ferias, congresos y otros (miles) jl.-ag.05 98 30,0 652 –2,6 –4,7Fairs, conventions & others (thousands) jl.-ag.05

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

Barcelona (província) (%) III.05 0,5 — — 4,4 3,7Barcelona (province) (%) 3rd.Q
Cataluña (%) III.05 0,5 — — 4,3 3,6Catalonia (%) 3rd.Q
España (%) III.05 0,4 — — 3,7 3,2Spain (%) 3rd.Q
U.E. (armonizado) (%) III.05 0,6 — — 2,5 2,2E.U. (harmonized) (%) 3rd.Q

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

La evolución de la mayoría de los indicadores de coyuntura
avala la apatía que arrastra el crecimiento de la producción in-
dustrial en el conjunto del país. Tanto los niveles de ocupación
como los índices de producción y de clima industrial corres-
pondientes al tercer trimestre se comparan negativamente con
los de un año atrás. Contrariamente, las exportaciones, cuanto
menos durante el primer semestre, han mostrado un perfil leve-
mente expansivo. A la vez, los precios industriales, presionados
por el encarecimiento de la energía y de algunas materias pri-
mas, mantienen una tendencia levemente alcista. Una evolución
que, añadida al aumento de los precios de consumo, incide
negativamente en los costes laborales, perjudicando la compe-
titividad de los productos más expuestos a la competencia de
las economías emergentes y frenando la recuperación de la
actividad industrial metropolitana.

The evolution of the majority of the trend indicators endorses
the sluggishness which drags down the growth of the industrial
production throughout the country. The levels of employment as
well as the production and industrial climate rates correspond-
ing to the third quarter show negative comparisons with regard
to the year before. To the contrary, exports, although less dur-
ing the first semester, have shown a slightly expansive profile. At
the same time, industrial prices, forced by the rising expense of
energy and some raw materials, maintain a slightly bullish
trend. An evolution which, added to the increase in consumer
prices, has a negative impact on labour costs, damaging the
competitiveness of products more exposed to competition for the
emerging economies and slowing down the recovery of the met-
ropolitan industrial activity.
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El terciario asociado a las empresas –en contraposición a
los servicios a las personas– se manifiesta como uno de los
segmentos más dinámicos y determinantes del crecimiento
de la economía metropolitana.

No se puede analizar y valorar la evolución de la actividad
industrial a partir única y exclusivamente de los indicadores
referidos estrictamente a este sector. Sería un grave error de
apreciación. Las constantes transformaciones de los procesos
productivos y la necesidad de ganar flexibilidad por parte de las
empresas para adaptarse a las cambiantes condiciones que
imponen los mercados y la economía global, se traduce en un
aumento frenético del segmento del terciario que agrupa los
servicios a las empresas. No es casualidad pues, que junto con
otras ramas del terciario como por ejemplo el turismo, el trans-
porte, la logística y distribución comercial y, en general, los
servicios a las personas en un contexto de expansión demográ-
fica, sea el componente de la oferta que más aporta al creci-
miento del PIB catalán y español. A guisa de ejemplo, el núme-
ro de trabajadores de este conjunto de actividades crecía a final
de verano y en el ámbito metropolitano a una tasa próxima al
8% interanual, mientras que la estrictamente industrial se redu-
cía un 2,6%.

Una de las actividades que refleja mejor la relación de depen-
dencia entre la producción industrial metropolitana y los servi-
cios a las empresas es la portuaria. En este sentido, es muy
revelador el proceso fuertemente expansivo de la actividad
comercial del puerto. Según datos provisionales de los prime-
ros ocho meses, el tráfico de mercancías por el puerto crece
más intensamente que el comercio mundial. Una señal que pa-
rece confirmar el éxito del puerto en la apuesta por consolidar-
se como plataforma logística de referencia del sur de Europa,
ampliando su ámbito de influencia y cuota de mercado global.
Una estrategia que juega a favor de la potenciación del tejido
industrial catalán más competitivo y ambicioso.    

Aparte de esta estrategia de fondo, el aumento de los flujos
comerciales en lo que va de año responde en primer lugar al
aumento del tráfico generado por el dinamismo de la demanda
interna y, más concretamente, por la importación de productos
energéticos. Una importación destinada a satisfacer las necesi-
dades crecientes de movilidad de la población, así como el con-
sumo igualmente al alza de la construcción y del transporte de
mercancías, además de cubrir las necesidades de los producto-
res de electricidad que, dado el bajo nivel de reservas de los
embalses, se han visto obligados a aumentar la producción de
energía eléctrica de origen térmico.

The tertiary sector associated with business –compared with services to
people – appears as one of the most dynamic and determining sectors of
the growth of the metropolitan economy.

The evolution of industrial activity cannot be analysed and eval-
uated solely and exclusively from the indicators referring strict-
ly to this sector. It would be a serious error of judgement. The
constant transformations of the productive processes and the
need of the companies to gain flexibility to adapt to the chang-
ing conditions imposed by the markets and the global economy,
translate into a frenetic increase of the tertiary sector which
covers services to businesses. It is no accident that, together
with other areas of the tertiary sector such as tourism, trans-
port, logistics and commercial distribution and, generally, ser-
vices to people in the context of demographic expansion, it is the
supply component which contributes most to the growth of the
Catalan and Spanish GDPs. As an example, the number of
workers in this set of activities increased at the end of the sum-
mer and in the metropolitan ambit at a rate of approximately
8% interannually, whilst the strictly industrial number was
reduced to 2.6 %.

One of the activities which best reflects the relationship of
dependence between metropolitan industrial production and
business services is the port activity. In this sense, the highly
expansive process of port commercial activities is extremely
revealing. According to provisional data from the first eight
months, merchandise traffic through the port increased more
intensely than the global commerce. A sign that seems to con-
firm the success of the port in its commitment to be consolidat-
ed as a leading logistics platform in the south of Europe,
increasing its ambit of influence and share of the global market.
A strategy which plays in favour of the promotion of the most
competitive and ambitious Catalan industrial fabric.    

Apart from this core strategy, the increase in commercial move-
ments throughout the year respond, firstly, to the increase in
traffic generated by the dynamism of the internal demand and,
more specifically, to the import of energy products. Imports
aimed at meeting the growing mobility needs of the population,
as well as the similar increase in consumption of construction
and the transport of merchandise, as well as covering the needs
of electricity producers which, due to the low level of reservoir
reserves, have been forced to increase thermal production of
electrical energy.
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Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real state market

Valor absoluto y Últimos 12 meses y 2004/03
Indicadores Período tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)

Construcción y licencias de obras / Construction and building permits 

Viviendas iniciadas III.05 1.715 147,1 6.067 26,3 –6,0Started dwellings 3rd.Q
Viviendas iniciadas (RMB) III.05 11.292 8,7 46.018 11,4 13,7Started dwellings (metropolitan area) 3rd.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
—Superficie total (m2) III.05 194.176 –22,2 1.351.799 14,6 –19,1Total area (sq. m.) 3rd.Q
—Número de viviendas III.05 1.045 –22,6 5.665 18,4 –6,3Number of dwellings 3rd.Q

Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) III.05 4.920 20,5 20,6
New housing (€/sq.m.) 3rd.Q
Segunda mano-oferta (€/m2) 1r.sem.05 4.142 15,6 — — 15,5
Second hand housing (€/sq.m.) 1st.half
Precio de alquiler(€/m2/mes) 1r.sem.05 11,21 9,7 — — 10,4
Transaction price III.05
Plazas de aparcamiento (€) 3rd.Q — — 9,0
Parking lots (€) 2004
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Precios de alquiler de locales de negocios / Business premises rental prices

Locales de negocio (alquiler mensual):
Business premises (monthly rent):
—Oficinas (total ciudad) (€/m2/mes) 1r.sem.05 8,93 6,4 — — –3,1Office (whole city) (€/sq.m./month) 1st.half
—Locales comerciales (€/m2/mes) 1r.sem.05 11,37 28,8 — — –3,9Commercial premises (€/sq.m/month) 1st.half

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

El tráfico exterior, que acumula un aumento del 13,5% durante
los primeros dos tercios del año, y los más de dos millones de
teus que han pasado por el puerto los últimos doce meses, con
un crecimiento próximo al 9%, son otros aspectos a destacar de
la actividad comercial portuaria durante 2005. De hecho, el
puerto de Barcelona puede acabar el año liderando el creci-
miento europeo del tráfico de carga general.

Otro segmento de negocio portuario especialmente en alza es el
de los cruceros turísticos. El número de pasajeros embarcados,
desembarcados o en tránsito por el puerto de Barcelona duran-
te los primeros ocho meses de este año –últimos datos disponi-
bles en el momento de cerrar esta edición– supera en un 22% el
del mismo periodo del año pasado. En términos absolutos y a
final de año, se puede superar la cifra de 1,2 millones de viaje-
ros de cruceros y aproximadamente otro millón –equivalente a
un aumento del 5%– correspondiente a pasajeros de ferrys
regulares.          

The external traffic, which accumulated an increase of 13.5%
during the first two thirds of the year, and the more than two mil-
lion teus which have passed through the port in the last twelve
months, with an increase of nearly 9%, are other outstanding
aspects of the commercial port activity during 2005. In fact, the
port of Barcelona may end the year leading the European
growth in general cargo traffic.

Another segment of the port business which is particularly ris-
ing is tourist cruises. The number of passengers embarking, dis-
embarking or  passing through the port of Barcelona during the
first eight months of this year –the latest data available at the
close of this edition - exceeds that of the same period last year
by 22%. In absolute terms and at the close of the year, it may
exceed the figure of 1.2 million cruise passengers and approxi-
mately another million –equivalent to a 5% increase- corre-
sponding to regular ferry passengers.          
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La evolución de los diferentes indicadores de actividad turística
y de viajes de negocios en lo que va de año avalan la
consistencia de la coyuntura expansiva de este sector en
Barcelona.    

Tanto la expansión del segmento de los cruceros como la del
transporte aéreo –con crecimientos de más dos dígitos durante
el verano y 26,5 millones de viajeros los últimos doce meses–
es el reflejo del éxito de la ciudad como destino turístico y tam-
bién del dinamismo económico de la región metropolitana y de
su potencial como mercado emisor. Según los datos más recien-
tes de la encuesta turística, las pernoctaciones en los hoteles de
la ciudad durante los primeros ocho meses del año 2005 han
crecido a un ritmo anual del 9%, superando los 10,6 millones
los últimos doce meses. El aumento del número de vuelos y des-
tinos imputable a las compañías de bajo coste y la reanudación
de los viajes por negocios, puede explicar que el número de visi-
tantes haya aumentado más intensamente que las pernocta-
ciones y, en consecuencia, continúa reduciéndose la estancia
media. 

Junto con el terciario, y en consonancia con el papel clave que
juega en el crecimiento del PIB catalán y español, la construc-
ción aparece como el otro gran motor de crecimiento económi-
co de la ciudad y del entorno metropolitano. A parte de algún
dato del tercer trimestre que anuncia una lógica y esperada con-
tención del crecimiento –el consumo de cemento entre otros–,
durante los últimos doce meses las licencias de obras aproba-
das incluyen la construcción en Barcelona de más de 5.600
viviendas, 1,4 millones de m2 de techo nuevo y casi medio
millón de m2 de superficie sometida a reforma o ampliación.
Tres magnitudes que equivalen a incrementos anuales del 18%,
15% y 28% respectivamente. Aumentos que hay que relativizar
porque tienen como referencia un periodo, el 2004, con dota-
ciones de techo y vivienda levemente por debajo de las medias
de los últimos años y también por la contención que muestran
los datos del tercer trimestre.

Sin que tenga que establecerse una relación directa e inmedia-
ta entre la evolución de la actividad constructora y la de los pre-
cios residenciales, el hecho es que tras el fuerte aumento del
precio del techo residencial nuevo durante el año 2004, la ten-
dencia dominante durante los primeros nuevo meses de este
año, según la nueva serie de precios del Ministerio de Vivienda,
es de desaceleración del crecimiento en la mayoría de la varia-
bles consideradas. La moderación es más intensa en Barcelona
y en Catalunya que no en el conjunto de España. Ni que decir
tiene, sin embargo, que ésta es una apreciación sometida a dis-
cusión porque puede estar influida por el cambio de criterio uti-
lizado en la elaboración de la nueva serie de precios. Refuerza
este parecer la existencia de informes, menos exhaustivos que
el del ministerio y mayoritariamente referidos a segmentos
concretos del mercado, que no son tan contundentes y prefieren
apostar por el mantenimiento de la trayectoria expansiva.   

The evolution of the different tourist and business trip indicators with
regard to the whole year endorses the evidence of the expansive trend
of this sector in Barcelona.    

The increase in cruises as well as that of air transport –with
increased by more than two digits during the summer and 26.5
million tourists over the last twelve months – shows the city’s
success as a tourist destination and also of the economic
dynamism of the metropolitan regoin and its potential as an out-
bound market. According to the most recent data from the
tourism survey, overnight stays in city hotels during the first
eight months of 2005 have increased at an annual rate of 9%,
exceeding the 10.6 million of the last twelve months. The
increase in flights and destinations attributable to low-cost
companies and the reinstatement of business trips, may explain
why the number of visitors has increased more than the
overnight stays and, as a result, the average stay continues to
fall. 

Together with the tertiary sector, and in accordance with the key
role it has in the increase of the Catalan and Spanish GDPs,
construction appears as another great driving force of the eco-
nomic growth of the city and metropolitan area. As well as some
data from the third quarter which announced a logical and
expected restriction of the growth –the consumption of cement
among others- over the last twelve months the approved works
permits include the construction in Barcelona of more than
5,600 dwellings, 1.4 million m2 of new ceiling and almost half a
million m2 of surface area subjected to reform or expansion.
Three parameters which amount to annual increases of 18%,
15% and 28% respectively. Increases which have to be put into
perspective because they refer to a period, in 2004, with num-
bers of dwellings and ceiling that are slightly lower than the
averages for the last few years and also due to the restriction
shown by the data from the third quarter.

Without having to establish a direct and immediate relationship
between the evolution of the construction activity and that of the
residential prices, the fact is that after the large increase in the
price of new residential dwellings during 2004, the prevailing
trend during the first nine months of this year, according to the
new series of prices of the Spanish Housing Ministry, is the
deceleration of growth in the majority of the variables consid-
ered. Moderation is more intense in Barcelona and in Catalonia
than in the whole of Spain. It goes without saying, however, that
this assessment is open to discusión because it may be influ-
enced by the change of criteria used in the preparation of the
new series of prices. The existence of reports seems to reinforce
this, although less exhaustive than that of the Ministry and
mainly referring to specific market sectors, which are not as
conclusive and prefer to advocate the maintenance of the expan-
sive course.   
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Mercado de trabajo / Labor Market

Valor absoluto Últimos 12 meses 2004/03
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos III.05 781.600 0,7 — — 3,7Active residents 3rd.Q
Residentes activos (RMB) III.05 2.385.400 2,3 — — 1,3Active residents (metropolitan area) 3rd.Q
Contrataciones registradas III.05 213.163 3,7 890.106 15,6 24,4Registred employment contracts 3rd.Q
Contratos indefinidos III.05 25.047 6,4 115.325 14,3 15,2Indefinite time contracts 3rd.Q

Paro registrado / Registered unemployment (1)

Total paro registrado 30 st.05 57.238 4,4 — — –3,1Registered unemployment st.30
Paro masculino 30 st.05 25.623 3,9 — — –2,7Male unemployment st.30
Paro femenino 30 st.05 31.615 4,7 — — –3,5Female unemployment st.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 st.05 4.966 13,2 — — –11,4Youth unemployment (aged 16-24) st.30
Total paro registrado (RMB) 30 st.05 190.811 5,3 — — –0,1Registered unemployment (metrop. area) st.30

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 st.05 7,3 — — — 5,8Barcelona st.30
Región Metropolitana (RMB) 30 st.05 8,0 — — — 6,3Metropolitan area st.30
Cataluña 30 st.05 7,5 — — — 6,0Catalonia st.30
España 30 st.05 9,6 — — — 8,2Spain st.30

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Con respecto al precio de alquiler, el crecimiento sostenido en
torno al 10% en el segmento residencial de la ciudad de Barce-
lona revela la existencia de una demanda todavía sólida aun
cuando el alquiler mediano se acerca ya a los 12€/m2/mes. En
el caso de las oficinas y locales comerciales, al crecimiento
relativamente moderado del coste de alquiler de las primeras,
se contrapone un incremento desorbitado en el segmento de los
locales comerciales que mayoritariamente se ha de imputar a
cambios en la muestra y en el tratamiento de los datos pero que,
poco o mucho, también refleja la presión sobre los precios de
la creciente demanda de determinados colectivos de inmigran-
tes – chinos y paquistaníes entre otros– que quieren instalar su
propio negocio.

With regard to rental prices, the sustained increase of around
10% in the residential sector of the City of Barcelona reveals the
existence of a still solid demand even when the average rent is
already close to 12€/m2/month. In the case of offices and com-
mercial premises, the relatively moderate increase in the cost of
renting the former is set against an exaggerated increase in the
segment of commercial premises which must be mainly attrib-
uted to changes in the sample and the data handling but which,
more or less, also reflects the pressure on the prices of the
increasing demand of certain groups of immigrants –Chinese
and Pakistanis among others- who wish to set up their own busi-
ness.
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La evolución del negocio residencial en el conjunto del país
continúa estrechamente relacionado con la disponibilidad de
crédito a un precio históricamente bajo, a coste prácticamente
nulo en términos reales, y a un mercado de trabajo y una base
demográfica en fuerte expansión. Mientras se mantengan estas
condiciones de la demanda, se hace muy difícil poder contener
los precios. De hecho, tampoco se observa un interés especial
por corregir esta situación por miedo a frenar la dinámica in-
versora en la construcción, uno de los motores más sólidos del
actual ciclo expansivo de la economía española.

El proceso extraordinario de regularización de trabajadores
extranjeros, y los últimos cambios metodológicos de la EPA y
el paro registrado dificultan puntualmente las valoraciones
de coyuntura del mercado laboral.

Relacionado con la población inmigrante y el correspondiente
aumento demográfico, las cifras de trabajadores asalariados en
situación de alta en la Seguridad Social a finales de verano
registran aumentos interanuales en torno al 5% en Barcelona y
región metropolitana. Un ritmo de crecimiento que más que
dobla el de un año antes como consecuencia básicamente del
proceso extraordinario de regularización de trabajadores extran-
jeros. Un proceso que también ha incidido en el aumento del
número de contratos laborales sin rebajar los elevados porcen-
tajes de temporalidad. En términos de puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo, el aumento no supera el 3%.

Mención aparte merecen los datos de paro registrado. Dado que
la quiebra de la serie a partir del pasado mes de mayo invalida
cualquier comparación con la situación y evolución de un año
atras, de manera transitoria nos debemos limitar a mostrar el
componente estacional de estos datos. Del mismo modo, el
aumento de las cifras de desempleados registrados –en buena
medida por la consideración de los demandantes de ocupación
extranjeros– genera un aumento de las tasas de paro registrado.
Con estos cambios metodológicos, añadidos a los que se han
introducido recientemente en la encuesta de población activa,
se ha conseguido aproximar los valores absolutos del paro
registrado y el estimado.

The evolution of the residential business throughout the country
continues to be closely related to the availability of credit at a
historically low cost, a practically non-existent cost in real
terms, and a labour market and demographic base in strong
expansion. While these conditions of the demand are main-
tained, it is very difficult to contain prices. In fact, nor is special
interest in correcting this situation observed for fear of slowing
down the investment dynamic in construction, one of the most
solid driving forces of the current expansive cycle of the Spanish
economy.

The extraordinary process of regularising foreign workers, and the latest
methodological changes of the Active Population Survey (EPA) and
registered unemployment make assessment of the labour market trend
difficult.

Related to the immigrant population and the corresponding
demographic increase, the figures for workers on the payroll
registered with the Social Security at the end of the summer
shows interanual increases of around 5% in Barcelona and the
metropolitan area. A rate of growth which more than doubles
that of the year before as a basic result of the extraordinary
process of regularising foreign workers. A process which has
also had an impact on the number of employment contracts by
lowering the high percentages of seasonality. In terms of full
time jobs, the increase does not exceed 3%.

The registered unemployment data deserves a special mention.
As the break of the series from last May invalidated any com-
parison with the situation and evolution of the year before, we
must temporarily limit ourselves to showing the seasonal com-
ponent of this data. In the same way, the increase in registered
unemployment figures – to a great extent due to the considera-
tion of foreign job applicants- generated an increase in the reg-
istered unemployment rates. With these methodological
changes, added to those that have been recently introduced in
the active population survey, the approximation of the absolute
and estimated values of registered unemployment has been
achieved.


