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Síntesi de la conjuntura

Són nombrosos els indicadors macroeconòmics que, amb els
resultats del primer trimestre, anuncien que el creixement de
l’economia mundial entra en una fase de lleu desacceleració.

Al progressiu encariment del petroli durant la major part del
2004 –identificat com un dels factors que han frenat la tendèn-
cia expansiva de les principals economies d’ençà el darrer terç
de l’any passat– s’hi ha afegit un nou repunt dels preus durant
els primers mesos d’enguany. Una reactivació del procés alcis-
ta que s’ha estès a d’altres primeres matèries i que no s’ha vist
compensat, ara per ara, per una depreciació del dòlar. Atesa la
limitada capacitat de reacció de l’oferta per afrontar la pressió
de la demanda creixent de petroli, l’escenari més probable pel
que resta d’any és el de manteniment dels preus a la banda alta
de l’interval definit els darrers mesos.           

La disparitat que mostraven els ritmes de creixement de les
diferents àrees econòmiques a principi d’any, juntament amb la
feblesa de la conjuntura europea i japonesa, pot contribuir a
moderar les tensions inflacionistes derivades de l’evolució dels
preus de l’energia i altres matèries primeres. Aconseguir aques-
ta relativa estabilitat dels preus passa necessàriament per un
alentiment del creixement de l’economia mundial. Les discre-
pàncies sorgeixen a l’hora d’assignar les corresponents quotes
de sacrifici donat que es parteix de situacions heterogènies i els
marges de maniobra no són els mateixos a les diferents àrees
econòmiques.

1 Dades corresponents al darrer mes del trimestre. 2 Pels Estats Units, l'indicador compost avançat substitueix l'indicador de clima econòmic. 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 Catalunya

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

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

Demanda nacional 4,7 4,8 — 2,9 2,3 — 4,8 4,8 5,8 — — —
taxa de variació en termes reals (%)

Preus de consum1 2,6 3,3 3,2 1,9 2,2 2,1 3,2 3,3 3,4 3,7 3,6 4,0
taxa de variació anual (%)

Indicador de clima econòmic2 102,2 102,6 — 104,0 103,9 — 98,0 97,7 — — — —
Índex: 2000=100

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

Tipus d'interès a curt termini1 1,83 2,43 2,95 2,53 2,56 2,55 2,11 2,12 2,12 — — —
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d'interès a llarg termini1 4,15 4,27 4,55 4,24 3,82 3,93 4,08 3,64 3,73 — — —
Rend. deute públic a 10 a. en mercats nacionals

Tipus de canvi del dòlar1 — — — 1,222 1,341 1,320 — — — — — —
Unitats de $ per Euro

En aquest context, es preveu que Estats Units mantingui una
taxa de creixement a l’entorn del 3,5%, pràcticament el doble
del que s’espera per a la Unió Europea i el Japó. El resultat pro-
visional del primer trimestre, amb un creixement del 3,6%, s’a-
justa perfectament a aquest guió. L’agreujament del desequilibri
de la balança exterior malgrat la feblesa del dòlar i l’estanca-
ment del dèficit públic continuen enfosquint les expectatives de
poder consolidar la tendència expansiva a mitjà termini. Pel que
fa a l’economia xinesa, el revolucionat motor del creixement
mundial, comença 2005 sense mostrar símptomes clars d’alen-
timent del ritme de creixement.     

L’economia europea continua a remolc del dinamisme
d’Amèrica i Àsia.

El creixement del PIB del primer trimestre a la Unió Europea
ampliada s’estima provisionalment en un 1,7% interanual, per
sota de l’augment mitjà de 2004. La demanda de consum creix
sense convicció en línia amb l’evolució dels índexs de con-
fiança, alhora que la represa de la inversió empresarial no és su-
ficient per mantenir el tremp de la demanda interna i compen-
sar el saldo negatiu de la balança exterior. L’evolució del preu
del petroli i de la cotització de l’euro durant els primers mesos
d’enguany no ha contribuït a millorar les condicions en què
opera l’economia europea. Els preus de consum mostren una
notable estabilitat a l’entorn de l’objectiu del 2%. Un valor re-
lativament moderat –especialment si es compara amb el 3,2%
dels Estats Units– que no ho és tant si es valora conjuntament
amb la taxa de creixement del PIB. 
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Seguint la tendència de 2004, els creixements trimestrals que es
comencen a difondre mostren una notable disparitat en el cicle
econòmic entre els països membres de la UE. Entre els de més
pes, el Regne Unit i Espanya continuen sent els més dinàmics,
amb taxes de creixement que es mantenen a l’entorn del 3%. A
l’extrem oposat, Itàlia viu una conjuntura especialment fosca, a
les portes de la recessió tècnica. L’economia alemanya, afecta-
da per la manca d’impuls de la despesa privada, no aconsegueix
consolidar una tendència expansiva mínimament sòlida tot i els
indicis de recuperació que s’observen en el sector industrial. El
creixement interanual del primer trimestre s’estima inferior a
l’1%. En el cas de França, amb un creixement sostingut a l’en-
torn del 2%, el moderat impuls del consum privat es veu com-
plementat per la inversió empresarial en béns d'equipament.

La nova estimació del PIB aconsegueix un important aflorament
d’activitat productiva i l’accentuació de la taxa de creixement.
No aporta però, cap avanç en les ràtios de productivitat.

Durant el primer trimestre d’enguany el PIB espanyol ha regis-
trat un creixement interanual del 3,3% en termes reals, superant
les previsions oficials. Un resultat que s’hauria de matisar per-
què respon en part a l’efecte estadístic dels canvis introduïts per
la Comptabilitat Nacional en l’estimació dels principals agre-
gats macroeconòmics. En tot cas, es tracta d’un resultat que
dóna continuïtat a la tendència lleument expansiva sostinguda
per l’economia espanyola d’ençà la segona meitat de 2002. La
demanda interna es reafirma com el component decisiu en la tra-
jectòria expansiva del PIB. Decisiu perquè el saldo negatiu del
sector exterior no para de créixer. Un efecte parcialment atri-
buïble a l’encariment del petroli i altres primeres matèries i tam-
bé, a la progressiva pèrdua de capacitat productiva industrial.

Abans de continuar amb l’anàlisi de la conjuntura espanyola
pot ser d’interès fer una breu referència als canvis que l’INE ha
introduït a la nova CNE-2000 i a les estimacions que en resul-
ten pel període 2000-2004. Les diferències quantitatives entre
les noves estimacions i les de l’anterior base comptable (CNE-
1995) responen tant a canvis estadístics com conceptuals, exi-
gits, aquests darrers, per la Comissió Europea i que la resta de
membres també hauran d’incorporar. 

La CNE-2000 incorpora dos canvis conceptuals. Un és la subs-
titució del mètode vigent fins ara de calcular les estimacions a
partir d’un any de referència pels preus –l’any base– pel de les
estimacions a partir dels preus de l’any anterior i així successi-
vament. S’abandona el concepte d’un any base fix per una base
mòbil i encadenada. El segon és l’assignació dels anomenats
Serveis d’intermediació financera mesurats indirectament als
sectors o branques d’activitat usuaris. Aquest segon canvi té un
efecte directe sobre l’estimació del PIB a preus corrents. Igual
que el té l’ampli ventall de canvis estadístics, dels que en des-
tacarem dos: la incorporació de les estimacions de la població
basades en el Cens de 2001 i en el Padró Continu, i les estima-
cions de població ocupada segons la nova EPA.     

A la taula adjunta s’ofereixen les noves estimacions del PIB en
termes nominals dels darrers cinc anys. El resultat de tots
aquests canvis ha estat una revisió a l’alça del valor estimat del
PIB anual d’entre el 3,2% del 2000 fins a un 4,9% del 2004.
Una revisió que ha obligat a refer les taxes de creixement anual.
Així, segons la nova comptabilitat, el PIB d’Espanya durant el
2004 va créixer un 3,1% en termes reals, quatre dècimes més
que l’estimació anterior. Vistos els resultats de la nova CNE-
2000, el valor del PIB i de les seves taxes de creixement se
situen en un estrat superior bàsicament per l’efecte de la pro-
gressiva incorporació a les estadístiques oficials de l’ocupació
immigrant. Aquest fet obliga però, a una valoració de les darre-
res taxes de creixement del PIB no exempta d’escepticisme. 

(1) Diferència en termes absoluts i relatius entre la nova estimació (CNE-2000) i l'anterior
(CNE-1995). (2) Variació en termes relatius del PIB/càpita corresponent a les dues esti-
macions. Font: INE.

La nova estimació del PIB d'Espanya
PIB nominal Diferència (1) PIB/càpita (2)

Any milions d'€€ milions d'€€ (%) €€ (%)

2000 630.263 19.722 3,2 15.652 2,4
2001 679.848 25.921 4,0 16.695 2,8
2002 729.004 30.415 4,4 17.645 2,4
2003 780.557 35.803 4,8 18.583 1,8
2004 837.557 38.885 4,9 19.642 1,0
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Tràfic portuari de mercaderies

— Total (milers de tones) gn.-ab.05 14.243 13,9 41.056 12,6 13,1
Sortides (milers tones) gn.-ab.05 4.881 12,5 14.801 13,0 14,8
Entrades (milers tones) gn.-ab.05 9.362 14,6 26.255 12,3 12,1

— Càrrega general (milers tones) gn.-ab.05 9.088 19,3 26.254 18,2 18,5
Exportacions (milers tones) gn.-ab.05 3.300 19,0 9.820 20,8 23,1
Importacions (milers tones) gn.-ab.05 4.070 27,5 11.212 23,6 21,5

— Contenidors (milers de Teus) gn.-ab.05 677 13,5 1.997 14,3 16,0

L'activitat comercial del port tanca el primer terç d'enguany amb el mateix ritme de creixement assolit
durant el 2004. Els més de 14 milions de tones manipulades durant els primers quatre mesos permeten
superar, per primera vegada, els 41 milions anuals. La càrrega general, la de més valor afegit, continua
sent la que manté el major ritme d'expansió i ja representa prop del 65% del total.    

Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) gn.-ab.05 197.314 0,3 572.843 1,4 2,3
— Xarxa Metro (milers) gn.-ab.05 119.362 2,0 345.147 3,0 3,4
— Xarxa Bus (milers) gn.-ab.05 67.671 –2,6 198.597 –1,5 0,3
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) gn.-ab.05 10.281 2,0 29.099 2,6 2,3

Total servei de rodalia (milers) 1r.tr.05 40.268 –1,0 161.956 2,3 3,5
— RENFE (milers) 1r.tr.05 28.629 1,7 115.640 2,5 2,9
— FGC (milers) gn.-ab.05 15.765 –0,9 46.844 3,0 5,0

Un cop absorbit l'impacte de la integració de tarifes, l'evolució del nombre de viatges en transport públic
entra en una fase de desacceleració del creixement. Especialment a l'àrea central. L'augment de la
mobilitat diària que comporta el creixement de l'ocupació es veu parcialment compensat per l'augment
del parc automobilístic.   
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Tancat aquest parèntesi de referència als canvis metodològics
de la CNE-2000, s’observa que la demanda interna registra un
creixement interanual del 5,8%, dos punts percentuals més que
un any enrere. Al seu torn, el descens de les exportacions inci-
deix en un empitjorament del dèficit exterior que explica que la
demanda externa resti 2,5 punts percentuals al creixement del
PIB. Aquest desequilibri entre la demanda interna i l’externa és
revelador de la insostenibilitat de l’actual model de creixement
de l’economia espanyola. Que la responsabilitat d’aquest dese-
quilibri es comenci a traslladar del consum privat a la inversió
empresarial, és un pas en la bona direcció.

L’activitat industrial inclosa la producció d’energia, presenta
un creixement interanual –un 1,2%– superior al d’un any enre-
re. Amb tot, i llevat de la pèssima evolució del sector primari,
continua a la cua del creixement sectorial. Una classificació
encapçalada un trimestre més, per la construcció, que amb el
5,6% iguala la taxa interanual de creixement d’un any abans. El
conjunt del terciari repeteix el 4% d’augment del trimestre an-
terior. Amb aquest resultat, motivat bàsicament per la desacce-
leració de l’activitat dels serveis fora de mercat, es frena la tra-
jectòria expansiva que ha registrat el sector durant el 2004.

L’evolució de l’economia catalana continua penalitzada per la
fragilitat de la represa de l’activitat industrial i pel creixent
desequilibri del sector exterior.

En el cas de l’economia catalana, en el moment de tancar aques-
ta edició només es disposa d’una referència vaga del creixe-
ment del PIB segons la nova metodologia. L’evolució de la ma-
joria dels indicadors d’activitat sectorial, ocupació i consum
apunten a un manteniment de la tendència expansiva, en paral-
lel a l’evolució registrada al conjunt d’Espanya. Això ens fa
preveure una taxa de creixement interanual per al primer tri-
mestre de 2005 a l’entorn del 3,2% en la hipòtesi més conserva-
dora. Bàsicament, perquè de la revisió de les macromagnituds
dels darrers cinc anys es possible que en resulti un aflorament
d’activitat més intens a Catalunya que no pas a la resta del país.
Sobre tot per l’efecte derivat de la utilització del nou Cens i de
la nova EPA. 

Transports

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

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.05 7.767 7,8 25.120 7,7 7,9
— Interior (milers) gn.-ab.05 3.998 10,3 12.225 8,1 7,1
— Internacional (milers) gn.-ab.05 3.708 5,4 12.702 7,5 9,1

Port. Total (inclòs transit) (milers) gn.-ab.05 318 13,6 2.006 6,1 5,3
— Creuers (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.05 141 34,1 1.057 –1,8 –2,7

L'evolució del trànsit aeri durant el primer terç d'enguany ha mantingut la trajectòria expansiva de 2004
i ha superat ja la cota de 25 milions de passatgers/any. L'element a destacar del que va d'any és el fort
impuls del tràfic interior. El trànsit portuari manté també la tònica expansiva gràcies als ferris de línia
regulars i als creuers en trànsit.         
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La majoria dels indicadors d’activitat industrial mostren uns
resultats corresponents al primer trimestre d’enguany més ne-
gatius que un any enrere. Un cop corregits dels efectes de
calendari, la percepció millora lleument. El resultat en termes
de PIB sectorial probablement trencarà la feble represa del
segon semestre de 2004. Segons l’Índex de Producció
Industrial, només el sector energètic ha aconseguit tancar el
primer trimestre amb un increment net i significatiu del volum
de producció. Mentre que els fabricants de productes de con-
sum han pogut mantenir els volums de producció d’un any
abans, els de béns intermedis i d’equipament han tingut un
inici d’any fluix pel que fa a la xifra de negocis. Una situació
que l’indicador de clima industrial també reflecteix. 

L’evolució dels preus industrials, estabilitzats a l’entorn del 5%
d’ençà la tardor de l’any passat com a conseqüència de l’enca-
riment del petroli i altres primeres matèries, continua perjudi-
cant la competitivitat dels productes autòctons i, en definitiva,
jugant en contra de la represa de l’activitat manufacturera. La
fortalesa de l’euro perjudica la competitivitat de les exporta-
cions europees i, de retruc, les vendes de productes intermedis
catalans al mercat europeu.

A l’àmbit metropolità, la conjuntura industrial mostra els ma-
teixos trets que al conjunt del país. A l’estancament o fins i tot
lleu descens de la producció i les vendes s’hi afegeix una pèr-
dua de capacitat productiva i d’ocupació, accelerada pel procés
de desinversió d’algunes activitats manufactureres. Les pers-
pectives a curt i mitjà termini dels empresaris enquestats no
contemplen un canvi substancial de la situació atesa la persis-
tent feblesa de la cartera de comandes.  

Creixement intens i sostingut del tràfic de mercaderies pel port. 

A diferència de l’activitat manufacturera, el tràfic de mercade-
ries pel port de Barcelona ha tancat el primer terç d’enguany
amb el mateix impuls que va mostrar durant el 2004. L’estan-
cament del tràfic de cabotatge posa de manifest l’estreta corre-
lació del dinamisme de l’activitat portuària amb l’expansió del
comerç mundial. El tràfic de contenidors ha alentit moderada-
ment la trajectòria fortament expansiva d’un any abans. 

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) 1r.tr.05 7.927 –5,7 31.879 –3,6 –0,9
Gas natural (GW/h) 1r.tr.05 1.316 –8,8 3.030 –4,4 –0,7
Electr. baixa tensió (cial.-ind.)(Gwh) 1r.tr.05 517 2,9 2.131 2,3 1,6
Matriculació de vehicles (prov.) gn.-ab.05 91.425 8,0 276.150 6,7 7,6
Crèdit bancari (milions d'€)(prov.) 31 mç.05 152.852 19,2 — — 19,6

El creixement econòmic i les condicions climàtiques expliquen la major part de la variació del con-
sum energètic. La matriculació de vehicles assoleix màxims històrics gràcies a la inversió empresa-
rial i al segment de les motos. El crèdit bancari continua la seva expansió aprofitant l'estabilitat dels
tipus d'interès en valors mínims.   

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) gn.-ab.05 3.278 6,1 10.336 8,5 11,5
Visitants segons motiu de visita (milers): gn.-ab.05 1.474 2,7 4.589 11,7 18,2
— Negocis (milers) gn.-ab.05 684 3,7 1.914 14,0 20,1
— Turisme (milers) gn.-ab.05 556 13,4 2.055 30,6 30,6
— Fires i Congressos (milers) gn.-ab.05 163 –23,2 373 –22,1 10,4
— Altres (milers) gn.-ab.05 70 –2,9 246 –34,6 –30,4

L'augment de l'oferta de places hoteleres amb l'excusa del Fòrum està contribuint decisivament a l'impuls
de l'activitat turística de la ciutat. Així, durant el primer quadrimestre d'enguany, el nombre de pernocta-
cions hoteleres ha crescut un 6,1% en relació amb el mateix període de 2004. La visita per motius vaca-
cionals es revela com el segment més expansiu. 
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I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1)

Barcelona (prov.) (%) gn.-ab.05 1,9 — — 4,0 3,7
Catalunya (%) gn.-ab.05 1,9 — — 4,0 3,6
Espanya (%) gn.-ab.05 1,6 — — 3,5 3,2
Subjacent (%) gn.-ab.05 1,2 — — 2,8 2,9
U.E. harmonitzat (%) gn.-ab.05 0,8 — — 2,1 2,2

La diferència de quatre dècimes en l'acumulat dels primers quatre mesos entre l'índex general i la sub-
jacent alerta de la important incidència dels preus energètics en el repunt inflacionista que ha viscut l'e-
conomia espanyola durant el primer terç d'enguany. Les previsions apunten a un paulatí retorn de la
inflació interanual a l'entorn del 3%. El diferencial inflacionista amb la resta de la Unió Europea no
millora i semble respondre al diferencial de creixement existent entre ambdós àmbits.

(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) 1r.tr.05 1.173 –14,6 4.890 –15,3 –6,0
— Iniciats (RMB) 1r.tr.05 10.725 12,7 44.341 16,1 13,7

Obra prevista a les llicències:
Nova planta: nombre d'habitatges 1r.tr.05 912 8,8 4.662 15,1 –6,3
Nova planta: superfície (m2) 1r.tr.05 280.878 36,9 1.179.802 1,0 –19,1
Ref.i ampliació: superfície (m2) 1r.tr.05 106.895 33,1 434.015 17,8 –10,0

La construcció residencial en curs comença l'any mantenint la tendència de l'any passat. Alhora, les
llicències d'obres majors aprovades a Barcelona recuperen la tendència alcista d'anys enrere després del
lleu retrocés de l'any passat.   

Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (€/m2) (previsió) 1r.sem.05 4.470 15,3 — — 20,6
— Segona mà-oferta (€/m2) (previsió) 1r.sem.05 4.060 13,3 — — 15,5
— Lloguer  (€/m2/mes) 1r.tr.05 10,9 7,8 — — 10,4
— Places d'aparcament (€) — — — — — 9,0
Locals de negoci (lloguer mensual):
— Oficines (total ciutat) (€/m2/mes) 2n.sem.2004 8,20 –2,8 — — –3,1
— Locals comercials (€/m2/mes) 2n.sem.2004 8,20 6,4 — — –3,9

En un context de rigidesa de l’oferta de sostre residencial, la pressió insistent de la demanda –incenti-
vada per l’estabilitat dels tipus d’interès en nivells que no superen la taxa d’inflació– contribueix a man-
tenir la tendència alcista dels preus del sostre residencial. Amb tot, s’aprecien símptomes de desaccele-
ració del creixement dels preus.

Pel que fa al trànsit de passatgers pel port, l’estabilització del
nombre de viatgers de ferris regulars ha limitat el creixement
del conjunt. Per contra, el segment dels creuers –que explica
més de la meitat del trànsit portuari de passatgers– comença
l’any amb perspectives fundades de superar el petit daltabaix
de l’exercici anterior. 

En el cas del trànsit de passatgers per l’aeroport, el 7,8% de
creixement interanual del primer terç de l’any s’ajusta igual-
ment al registrat durant el 2004. Alhora que el trànsit interna-
cional –especialment amb la resta de països de la Unió Euro-
pea– mostra símptomes clars d’alentiment del creixement, el
trànsit interior apareix com el segment més dinàmic. Cal dife-
renciar però, entre l’evolució moderadament expansiva de la
línia Barcelona-Madrid i la resta de vols interiors, que, en con-
junt, han transportat 2,5 milions de viatgers, el 13,1% més que
durant el mateix període de 2004. Un resultat imputable al tras-
llat del fenomen de les companyies de baix cost al mercat
intern.

Durant el primer terç d’enguany els hotels de la ciutat han fac-
turat prop de 3,3 milions de pernoctacions, un 6,1% més que du-
rant el mateix període de 2004. Els gairebé 1,5 milions de viat-
gers que les han realitzat representen un increment de només el
2,7%. Percentatges inferiors als dels darrers dotze mesos i,
òbviament, a l’atípic creixement assolit durant el 2004, quan
gràcies a la celebració del Fòrum, el nombre de visitants que
van pernoctar als hotels de la ciutat va créixer un 18,2%. Si bé
el viatge de negocis ha estat la motivació més esgrimida pels
que han visitat la ciutat aquest començament d’any, els turistes
han estat el col·lectiu que més ha crescut.

L’encariment dels derivats del petroli incideix en un augment
del cost de la vida però no frena l’ampliació del parc
automobilístic. La disponibilitat de crèdit barat permet ajustar,
ara per ara, aquesta equació. 

Fent bones les estimacions que insisteixen en la responsabilitat
de la demanda interna com a motor del creixement econòmic,
el saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat conti-
nua creixent a un ritme del 20%, la matriculació de vehicles
–impulsada per la compra de motos i vehicles comercials i in-
dustrials– ha crescut un 8% i la inflació ha repuntat quatre dè-
cimes en relació amb el tancament de 2004. Un diferencial de
preus positiu en relació amb la mitjana europea i uns tipus d’in-
terès estabilitzats en els mínims dels darrers anys, és el me-
canisme pervers que afavoreix el creixent endeutament de les
economies familiars. Tot plegat dibuixa un escenari de futur ple
d’incerteses, especialment si hom hi afegeix la progressiva pèr-
dua de competitivitat que dia a dia acumula l’economia cata-
lana i espanyola. 
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La construcció ha estat un dels sectors productius que més pes
han guanyat sobre el total del PIB arran de les noves estima-
cions. Encara que només sigui perquè és un dels refugis prefe-
rits del diner negre i, en conseqüència, de l’ocupació submer-
gida. Això pot explicar l’elevada taxa de creixement amb la que
enceta el 2005. No és menys cert però, que indicadors signifi-
catius com ara la construcció residencial mostren variacions
molt heterogènies segons l’àmbit geogràfic de referència que
fan difícil dibuixar una tendència clara. En el cas de la ciutat
central, les dades d’habitatges iniciats durant el primer trimes-
tre d’enguany accentuen el retrocés d’un any enrere. Contrà-
riament, tant les llicències d’obra nova com les de reforma i
ampliació, anuncien un nou repunt de l’activitat constructora a
mitjà termini. A l’àmbit metropolità i a la resta de Catalunya, la
construcció residencial continua fent miques els successius
màxims.

En relació amb l’evolució dels preus del mercat immobiliari de
la ciutat durant els primers mesos de 2005, l’escassa informa-
ció contrastada i disponible en el moment de tancar aquesta
edició només permet apuntar indicis d’estabilitat en el mercat
de sostre per a negocis i de moderació del creixement en el seg-
ment residencial, tant de venda com de lloguer. Tot i que les
condicions de finançament no han empitjorat els darrers dotze
mesos ni és previsible que ho facin de manera significativa a
curt termini, sí que es comencen a endurir –de facto i sense
gaire publicitat– les condicions per accedir a nous crèdits. Bàsi-
cament perquè el nivell de solvència de les economies familiars
es comença a ressentir del persistent divorci entre creixement
de la renda i endeutament.     
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Mercat de treball

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

Ocupació
Residents actius 31 mç.05 756.000 0,7 — — 0,3
Residents actius (RMB) 31 mç.05 2.358.700 1,6 — — 0,1
Afiliats R.G. Seg.Soc. 31 mç.05 874.841 1,4 — — 1,4
Afiliats R.G. Seg.Soc. (RMB) 31 mç.05 1.799.874 2,3 — — 2,3
Contractes laborals registrats gn-ab.05 280.753 9,6 860.209 20,8 24,4
Contractes indefinits gn-ab.05 41.687 11,3 110.406 17,7 15,2

La revisió de l'EPA aflora un major nombre d'actius, especialment dones. Aquesta revisió trenca la sèrie
i fa que l'increment interanual de la RMB estigui sobrevalorat. L'afiliació d'ocupats a la Seguretat Social
creix, abans de la regularització, al mateix ritme de l'any passat. Es manté el notable creixement de la con-
tractació indefinida.
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 ab.05 7,4 — — — 7,6
RMB 30 ab.05 7,7 — — — 7,9
Catalunya 30 ab.05 7,5 — — — 7,7
Espanya 30 ab.05 10,1 — — — 10,3

L'aflorament de població activa i el nou sistema de comptabilització de l'atur força un augment puntual
de les taxes d'atur i el corresponent trencament de la sèrie. Com ja s'ha fet habitual, l'evolució recent ha
estat especialment significativa en les taxes femenines de tots els àmbits, que són les que tenen un major
recorregut a la baixa.   

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2004

Atur registrat

Total aturats registrats 30 ab.05 44.292 –2,5 — — –3,1
Atur masculí 30 ab.05 20.749 –3,4 — — –2,7
Atur femení 30 ab.05 23.543 –1,7 — — –3,5
Atur juvenil (16-24 anys) 30 ab.05 3.869 –7,6 — — –11,4
Aturats sense ocupació anterior 30 ab.05 3.601 –11,7 — — –11,8
Total aturats registrats (RMB) 30 ab.05 146.642 1,2 — — –0,1

Transcorregut el primer terç d'enguany, l'evolució de l'atur registrat a la ciutat manté la mateixa tra-
jectòria lleument descendent amb la que va tancar el 2004. Aquest resultat no hauria estat possible si la
creació de nous llocs de treball no hagués satisfet la demanda generada pel moderat creixement del nom-
bre d'actius. A l'entorn metropolità i a la resta de Catalunya, on la pressió dels nous actius sobre el mer-
cat de treball ha estat més forta, l'atur ha evolucionat lleument a l'alça.            
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La revisió de les estimacions de l’EPA per tal d’incorporar l’in-
crement demogràfic dels darrers anys, ha provocat un notable
trasbals en les xifres de població activa, ocupada i aturada tant
al conjunt d’Espanya com a Catalunya i resta d’àmbits conside-
rats. Malgrat que s’han refet els valors dels darrers deu anys
segons els nous paràmetres, la sèrie històrica s’ha de considerar
trencada en alguns aspectes cabdals. A més, en el moment d’es-
criure aquest comentari no es disposa encara de la nova estima-
ció de l’EPA referida a Barcelona. Si a aquest fet s’hi afegeix
l’esperat increment que a partir del segon trimestre es produirà
en el nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social
com a conseqüència del procés extraordinàri de regularització
d’immigrants amb contracte de treball, és evident que el 2005
s’ha de considerar un any de transició pel que fa a la valoració
de les estadístiques laborals. 

Continua l’expansió del mercat laboral en línia amb el
creixement de l’economia.     

Malgrat tots aquests condicionants, les dades disponibles cor-
responents al primer terç de 2005 –que no són del tot homogè-
nies internament ni comparables entre elles ni a tots els àmbits–
permeten parlar d’estabilització de la conjuntura expansiva del
mercat de treball metropolità. La població activa continua aug-
mentant gràcies a la creixent participació de les dones en el
mercat de treball regulat. En conseqüència, la taxa d’activitat
femenina augmenta de manera ferma mentre que la masculina
mostra signes de lleu regressió.

L’atur registrat, un altre variable sotmesa a una profunda revi-
sió, repunta lleument com a conseqüència de l’augment del
nombre de desocupats entre els actius de més edat. Contrà-
riament, l’evolució de l’atur entre els més joves i els adults de
menys de 45 anys és clarament descendent. Les taxes d’atur,
especialment les femenines, s’orienten lleument a la baixa, en
part com a conseqüència de l’augment de la població activa.
Per sectors d’origen, la construcció i els serveis, els únics que
han generat ocupació neta els darrers anys, concentren l’aug-
ment del nombre d’aturats, mentre que l’industrial manté la tra-
jectòria descendent –quasi estructural– dels darrers anys.

Les dades de noves afiliacions en situació d’alta a la Seguretat
Social i les de contractes laborals formalitzats coincideixen en
l’augment del nombre d’actius ocupats i ajuden a entendre
alguns aspectes d’aquesta conjuntura. Amb dades de final del
primer trimestre, el nombre de treballadors de la indústria me-
tropolitana afiliats a la Seguretat Social s’havia reduït prop
d’un 3,5% durant els darrers dotze mesos, mentre que el sector
constructor ha registrat un increment testimonial. Dues bran-
ques d’activitat en les que l’ocupació masculina és majoritària.
Per contra, l’ocupació al terciari ha crescut més d’un 4%. Un
increment que s’ha de relativitzar perquè tot i que el percentat-
ge de contractes temporals sobre el total està en la línia dels
darrers anys, les modalitats contractuals que més han crescut en
termes absoluts durant el primer trimestre entre les dones han
estat el contracte temporal a temps parcial i el d’interinitat.    
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Conjuntura industrial

L’atonia de la demanda externa –bàsicament europea– i 
la creixent competència en el mercat intern, es revelen com
dos dels factors que frenen la consolidació de la represa 
de l’activitat industrial.

El procés de recuperació de l’activitat industrial iniciat a Ca-
talunya durant el 2004 comença a mostrar símptomes preo-
cupants de feblesa. Això és el que hom pot interpretar dels
resultats, encara provisionals, dels corresponents indicadors del
primer trimestre d’enguany. Els més alarmistes –insistint en el
caràcter provisional d’aquestes dades– corresponen a l’índex
de producció industrial. Deixant de banda que una part de la
contundència que mostren els resultats del primer trimestre d’a-
quest indicador respon a factors estacionals, el fet és que la
tendència descendent que dibuixen és plenament congruent tant
amb la del trimestre anterior com amb l’empitjorament del
clima industrial.

Observat amb un cert detall, el descens de la producció indus-
trial a Catalunya durant el primer trimestre d’enguany ha estat
especialment intens en el segment dels béns d’equipament i els
intermedis, els protagonistes, juntament amb sector productor
d’energia, de la represa de 2004. Per contra, la producció de
béns de consum registra variacions quantitativament poc signi-
ficatives i majoritàriament, de signe negatiu. Un escenari que,
corregit de les oscil·lacions més extremes, és aplicable al con-
junt de la indústria espanyola.

* Variacions interanuals. 1 Saldos. 2 Dades de final de període.
Font (per a tot l’apartat, si no s’indica el contrari): Idescat, INE, INEM, Banco de España.
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 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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

Catalunya

PIB (Var. real) (base 1995) 2,0 2,5 2,5 n.d. 
Índex Producció (IPI)
—Total indústria 3,2 5,0 –2,2 –5,0
—Energia 20,6 12,5 2,8 8,7
—Intermedis 3,7 3,8 –1,3 –7,2
—Equipament 2,1 10,0 –2,4 –9,2
—Consum –0,6 2,5 –4,4 –3,9

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

Espanya

PIB (Var. real) (base 2000) 1,1 0,9 0,8 1,2 
Índex Producció (IPI)
—Total indústria 3,0 3,0 –0,6 –2,2
—Energia 6,2 3,8 3,4 3,8
—Intermedis 3,6 3,7 –0,5 –3,3
—Equipament 4,2 5,2 –2,5 –4,2
—Consum 0,0 1,2 –1,1 –2,4

Exportacions de béns 5,1 7,9 7,8 3,8
Índex Clima (ICI)1 –1,6 –3,1 –2,5 –4,0
Índex Preus (IPRI) 3,5 4,4 5,2 4,9
Cost laboral/treballador 2,7 3,2 3,4 3,6
Afiliats RG Sg. Social2 –0,6 –0,6 –0,1 –1,0
Aturats registrats2 –2,4 –2,3 –4,2 –2,9
Crèdit (Saldo viu)2 –0,4 1,3 5,5 9,9 
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Barcelona economia 58Conjuntura industrial

L’indicador de clima industrial, que sintetitza les opinions em-
presarials referides a la cartera de comandes, els estocs i la
tendència de la producció, ha accentuat lleument el signe nega-
tiu que el caracteritza per cinquè any consecutiu. Un compor-
tament semblant al de l’ocupació sectorial mesurada pel nom-
bre d’actius afiliats a la Seguretat Social. En aquest cas però,
una reducció interanual del 2% del nombre d’assalariats en em-
preses industrials no es pot associar a una pèrdua de capacitat
productiva de la mateixa intensitat.

Les variacions de signe positiu es concentren en l’evolució del
PIB, amb un ritme de creixement per sota del seu potencial i del
conjunt de l’economia, de les exportacions –en procés de desac-
celeració– dels costos laborals unitaris i, especialment, dels
preus industrials. L’encariment del preu del petroli i d’algunes
matèries primeres en els mercats internacionals durant el 2004
ha més que compensat la depreciació del dòlar i es fa sentir de
ple en els preus de sortida de fàbrica dels productes elaborats
i no només, com fou el cas del darrer terç de l’any passat, en
l’agregat dels béns intermedis.

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

Enquesta industrial (província)

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

Resultats període*

Producció Igual 36 42 37 37 37
Saldo 5 21 –21 9 –15

Vendes Igual 28 34 28 25 30
Saldo 10 22 –22 5 –14

Exportacions Igual 30 36 34 31 36
Saldo 7 12 –17 2 –9

Preus de venda Igual 60 74 78 77 53
Saldo 15 4 2 1 13

Ocupació Igual 65 67 67 62 61
Saldo –9 –3 –8 –10 –5

Inversió Igual 56 60 61 69 62
Saldo –4 9 –2 5 –5

Situació final període

Marxa dels negocis Normal 53 50 55 44 49
Saldo 14 13 10 14 –5

Cartera de comandes Normal 54 58 60 48 48
Saldo –4 –8 –11 –4 –27

Stocs Normal 58 58 54 51 57
Saldo 2 6 1 10 5

Perspectives a curt

Producció Igual 41 46 43 47 44
Saldo 38 –10 25 14 35

Vendes Igual 32 37 34 35 37
Saldo 44 –1 28 21 45

Exportacions Igual 35 42 37 41 39
Saldo 29 –3 14 7 20

Cartera de comandes Igual 37 49 45 45 40
Saldo 40 5 16 19 42

Preus de venda Igual 68 83 80 49 82
Saldo 18 6 8 32 4

Ocupació Igual 73 73 77 73 77
Saldo 3 –10 –5 –4 0

Evolució de l'ocupació i la inversió industrial (RMB)
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La trajectòria descendent del nombre d’ocupats i de 
la capacitat productiva utilitzada es veu acompanyada per 
una evolució de la inversió en la que s’alternen els signes
positius amb els negatius. 

Pel que fa a la conjuntura industrial a l’àmbit metropolità, la
valoració no pot diferir en excés de l’exposada pel cas de Ca-
talunya. El to notablement negatiu dels resultats del primer tri-
mestre s’ha de rebaixar lleument per motius de calendari. Amb
tot, les empreses que reconeixen augments en els nivells de
producció i de vendes interiors representen aproximadament
entre el 20 i el 25% del total de les enquestades. La resta es
reparteixen de manera força equitativa entre les que mantenen
o perden producció i vendes. Entre les empreses exportadores,
la valoració general és igualment negativa però més moderada.

La situació de la cartera de comandes a final del primer trimes-
tre és una de les qüestions que mostra més clarament l’evolu-
ció a pitjor que ha seguit l’activitat industrial a la regió metro-
politana els darrers trimestres. Alhora que s’ha reduït el per-
centatge d’empreses que valoren com a normal la situació de la
seva cartera de comandes, s’ha incrementat notablement el
nombre de les que la valoren negativament. Aquest fet es tra-
dueix en un biaix lleument negatiu de la valoració sobre la
marxa dels negocis per primer cop d’ençà mitjan 2002. 
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El percentatge d’empreses metropolitanes que reconeixen que
han començat l’any incrementant els seus preus de venda és
similar al d’un any abans. Un fet que contrasta –tot i que no són
dades directament comparables– amb l’evolució alcista de l’ín-
dex de preus industrials. Possiblement s’explica perquè una
part de l’augment de preus dels inputs no s’ha traslladat al preu
final com a conseqüència de la creixent competència de pro-
ductes equivalents procedents d’economies emergents. De fet,
l’augment de la competència, tant en el mercat espanyol com a
la resta de l’europeu, és un dels factors que trimestre rere tri-
mestre adquireix més protagonisme com a limitador de l’ex-
pansió de la producció industrial autòctona.

Com és relativament habitual, aquest panorama escassament
satisfactori –en comparació amb el que s’esperava atesa la re-
presa de la segona meitat de l’any passat– dóna pas a una valo-
ració relativament positiva de les expectatives a curt termini.
Diem positiva com podríem dir neutra atès que són majoria els
empresaris que aposten perquè la situació es mantindrà sense
canvis significatius. Es confia en una lleu recuperació de la
cartera de comandes i de les vendes en el mercat interior que
permeti donar sortida als excedents i mantenir plantilles. Es des-
carten, a priori, increments generals dels preus de sortida de
fàbrica.

Conjuntura industrial
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província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

març 2005 / març 2004 14,6 15,9 13,8 13,1
des. 2004 / des. 2003 15,3 15,7 15,1 13,1
des. 2003 / des. 2002 8,0 8,6 –1,3 7,9

Crédit

març 2005 / març 2004 19,2 19,6 17,1 19,1
des. 2004 / des. 2003 19,6 19,8 14,9 18,2
des. 2003 / des. 2002 19,9 19,8 9,3 15,0

Sistema financer

Els principals indicadors d’activitat del sistema financer
comencen el 2005 reflectint la mateixa tendència expansiva
amb la que van tancar el 2004. Una evolució afavorida pel baix
nivell dels tipus d’interès.

En línia amb l’estabilitat que ha mostrat la taxa de creixement
del PIB, els indicadors bàsics de dipòsits i crèdits del sistema
bancari han tancat el primer trimestre d’enguany amb taxes de
creixement pràcticament idèntiques a les de final de 2004. Així,
el total de dipòsits del sector privat en bancs, caixes i coopera-
tives de crèdit localitzades a Catalunya a final del primer trimes-
tre era un 15,9% més elevat que un any abans. A la província de
Barcelona, el creixement ha estat lleument inferior però supe-
rant l’elevat 13,1% del total d’Espanya. A destacar que aquestes
taxes de creixement interanual són les més elevades dels darrers
15 anys a tots els àmbits considerats. 

En correspondència a l’augment dels dipòsits del sector privat en
el sistema bancari, el saldo viu del crèdit en mans del sector
privat està creixent a un ritme sostingut que supera el 19% anual.
A diferència dels dipòsits, el ritme de creixement del crèdit a
final del primer trimestre no mostra diferències rellevants entre
Catalunya i el conjunt d’Espanya. Posats a buscar algun tret di-
ferenciador, es constata que mentre que la trajectòria expansiva
del crèdit viu tant a l’àrea de Barcelona com a Catalunya porta
un any i mig estabilitzada a l’entorn del 20%, a la resta del país,
la conjuntura actual és d’augment sostingut, i el creixement del
19,1% registrat aquest principi d’any és la taxa més elevada as-
solida, com a mínim, d’ençà el 1991.

Evolució del crèdit al sector privat
(Província)

2001

Variació interanual del saldo viu (%)Saldo trimestral

20022000
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Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Banco de España.

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

Dipòsits del sector privat Crèdit al sector privat

Província Resta Província Província Resta Província
Període Barcelona Catalunya Catalunya Madrid Espanya Barcelona Catalunya Catalunya Madrid Espanya

des. 1993 52.892 11.557 64.449 64.544 298.739 35.359 8.620 43.979 62.726 225.998
des. 1994 56.221 12.442 68.663 69.232 322.243 38.523 9.231 47.754 65.405 247.482
des. 1995 60.654 13.421 74.075 83.799 361.184 41.680 9.893 51.573 69.747 263.965
des. 1996 65.462 13.818 79.280 89.124 380.062 45.226 10.506 55.732 75.433 290.030
des. 1997 64.693 13.853 78.546 100.453 396.644 51.843 11.918 63.761 87.760 332.720

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

març 2003 83.715 20.608 104.323 144.848 598.965 104.327 24.480 128.807 167.779 682.839
juny 2003 85.014 21.108 106.122 146.620 617.839 111.854 26.208 138.062 173.689 717.661
set. 2003 86.946 21.575 108.521 142.435 618.255 116.426 26.721 143.147 174.604 734.296
des. 2003 90.722 22.137 112.859 147.510 639.816 122.014 28.055 150.069 176.959 761.927

març 2004 93.600 22.361 115.961 154.766 657.419 128.190 29.390 157.580 180.647 792.031
juny 2004 100.741 23.610 124.351 161.461 689.848 138.712 30.996 169.708 189.826 836.816
set. 2004 100.752 24.248 125.000 158.174 690.410 143.346 32.152 175.498 192.777 861.049
des. 2004 104.590 25.955 130.545 169.727 723.403 145.961 33.892 179.853 203.300 900.383

març 2005 107.257 27.097 134.354 176.173 743.822 152.852 35.596 188.448 211.580 943.699
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Sistema bancari

El crèdit hipotecari en mans de les famílies continua guanyant
pes relatiu sobre el total del crèdit bancari.

Com ja és habitual, aquest ritme sostingut d’augment del crèdit
que gairebé triplica la taxa de creixement del PIB només s’ex-
plica pel protagonisme de la inversió immobiliària de les famí-
lies i el creixent apalancament financer de les empreses cons-
tructores. Fenòmens que no haurien pres la dimensió que han
pres sense el persistent diferencial d’inflació que manté l’eco-
nomia espanyola amb la de la Unió Europea i que, conjuntament
amb l’elevada competència que s’ha instal·lat en el sistema fi-
nancer, ha funcionat com un incentiu irresistible per a la deman-
da de crèdit hipotecari a un cost excepcionalment favorable. 

En els darrers set anys, els saldo viu de crèdit en mans del sec-
tor constructor o de les famílies en forma d’hipoteca ha aug-
mentat gairebé un 240%. Alhora, el del sector industrial s’ha
limitat a un 62%, una quarta part de l’augment anterior. El con-
junt dels serveis, sector que explica dues terceres parts de l’acti-
vitat productiva del país i un percentatge semblant de l’incre-
ment del PIB dels darrers anys, ha increment el saldo viu de
crèdit un 193%. Aquesta excessiva dependència del sector ban-
cari de la inversió immobiliària afebleix la correlació entre
crèdit i creixement econòmic.

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

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

1r.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03/
Variació (%) 1r.tr.04 4t.tr.03 4t.tr.02

Total sectors productius 18,4 17,3 11,8
Indústria 9,9 5,5 0,1
Construcció 22,4 19,1 14,7
Serveis 20,8 21,4 16,1

Total famílies 19,9 18,7 16,2
Inversió immobiliària 21,8 21,0 17,4
Consum durador 8,8 9,2 1,1
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Total negociat Renda variable
Variació (%) Barcelona Madrid Barcelona Madrid

1r.tr.2005/1r.tr.2004 0,4 27,0 4,8 27,3
2n.sem.2004/2n.sem.2003 5,1 14,3 7,5 14,3

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

Mercat de renda variable

L’augment dels volums de contractació sembla confirmar 
que la inversió en renda variable continua guanyant atractiu
enfront de la resta d’actius.

Tot i que en teoria la rendibilitat de la inversió immobiliària
encara supera la que hom pot esperar de la renda variable –com
es pot deduir del manteniment dels elevats ritmes de creixe-
ment dels preus de venda dels habitatges– l’evolució dels dar-
rers mesos apunta a una progressiva equiparació. L’impacte de
l’encariment del petroli sobre el creixement de l’economia
mundial i, més concretament de l’europea, permet esperar que
la política de tipus d’interès baixos es mantindrà al llarg de tot
l’any i possiblement durant la primera meitat de 2006. A priori,
una bona notícia per a la majoria dels inversors. El dilema rau
en valorar com aquesta conjuntura de creixement econòmic
contingut afectarà els beneficis empresarials –el motor de la
borsa– i, via mercat de treball, a la capacitat de despesa i en-
deutament de les economies familiars, principal impulsor del
mercat immobiliari. En aquesta valoració pot ser determinant la
consideració de l’elevat nivell d’endeutament que actualment
suporten les famílies.

Durant el primer trimestre d’enguany, la contractació al mercat
borsari català ha registrat un creixement molt més feble que a
Madrid. Només la renda variable presenta una variació inter-
anual lleument positiva. Més enllà d’operacions puntuals, el
moderat creixement d’enguany possiblement es veu condi-
cionat per la forta expansió –un 44%– registrada l’any passat.   

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona

milions d'€

2002 2003 2004 2005

1r.tr. 2n.tr. 3r.tr. 4t.tr.
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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
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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 (%) ab.05/ab.04 des.04/des.03 des.03/des.02

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

Les tensions inflacionistes derivades de l’encariment del petroli
impulsen la variació interanual de l’IPC espanyol a l’inici de la
primavera fins al 3,5%,…

Com era previsible, la consolidació de l’elevat increment del
preu del petroli i dels seus derivats, a banda d’altres matèries
primeres, s’ha començat a fer notar en l’evolució dels preus de
consum. Tant l’economia espanyola com la catalana, altament
dependents del consum de petroli, tanquen el primer terç d’en-
guany amb un increment d’entre tres i quatre dècimes en la
corresponent variació interanual de l’IPC. Una evolució que, en
diferir en intensitat a la registrada per la majoria de les prin-
cipals economies europees, ha contribuït a eixamplar el pre-
ocupant diferencial inflacionista amb la mitjana de la Unió
Europea.

La relativa estabilitat mostrada per la inflació subjacent es-
panyola els darrers dotze mesos a l’entorn del 2,9% permet
dues lectures força oposades. D’una banda, la que considera
simplement com un fenomen puntual i conjuntural l’excés de
sis dècimes de l’índex general, imputable a l’increment dels
preus de l’energia i de l’alimentació sense elaborar. De l’altra,
la que interpreta la resistència a moderar-se de la inflació sub-
jacent com el preludi de nous increments atesa la fortalesa de
la demanda i la consolidació dels preus del petroli a la banda
alta dels darrers anys.

…alhora que la de Catalunya i Barcelona arriba al 4%, deixant
en un no res la contenció de la primera meitat de l’hivern.

El diferencial de preus entre l’economia espanyola i la del con-
junt de la Unió Europea, estimat en més d’un 1% anual durant
els darrers sis anys –que equival a una desviació d’aproxima-
dament el 50% de la inflació europea– i que té una incidència
negativa incontestable sobre la competitivitat de l’economia
espanyola, s’acostuma a justificar per la conjunció d’un ventall
de factors que, a grans trets, hom pot resumir en tres: el per-
sistent diferencial de creixement del PIB, l’estructura del mo-
del de creixement i, d’ençà la implantació de l’euro, per la
tendència a igualar els preus de venda nominals. Factors que,
tanmateix, no es poden esgrimir per explicar el diferencial,
igualment persistent i perniciós tant per la competitivitat de la
nostra economia com pel nivell de vida dels residents, que
mantenen els preus de consum a Catalunya i àrea de Barcelona
en relació amb Espanya. 

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
E 110,8 111,0 111,9 113,5

Base 1992
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Preus de consum

IPC harmonitzat
(variació interanual)

Diferencial d'inflació entre Espanya i la UE
(%)

2000 2002 2003 2004 2005

(%)

2001 2002 2003 2004 2005

2001

2000
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

UE1Espanya Alemanya França

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

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

Altres

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

Malgrat la tradicional tendència de justificar-ho pel cantó de la
major obertura de l’economia catalana, la responsabilitat d’a-
quest diferencial de preus s’ha de buscar, bàsicament, portes
endins. Tots els indicis apunten a ineficiències en els canals de
distribució i comercialització que comporten costos o marges
més elevats, a serveis que operen amb escassa competència real
i a dèficits d’infrastructures que penalitzen els costos produc-
tius. A aquests factors s’hi afegeix un tarannà conformista d’uns
consumidors escassament concienciats amb aquesta realitat.

L’augment dels preus de consum a Catalunya gairebé dobla el
de la mitjana de la Unió Europea.

Més enllà de les diferències de preus entre Catalunya i Es-
panya, és especialment il·lustratiu observar amb un cert detall
en quins components de la despesa es concentra l’important
diferencial de preus –gairebé dos punts– entre Catalunya i la
Unió Europea. Llevat de la despesa en medicina –que recull
l’impacte de retallades recents en algunes prestacions sanitàries
a Alemanya– i en comunicacions i lleure i cultura –amb un
índex de preus a la baixa a ambdós àmbits–, la resta de compo-
nents presenta un perfil clarament més inflacionista a Cata-
lunya i també a Espanya. D’aquests, i en funció del seu pes i la
magnitud del diferencial, cal destacar-ne l’alimentació, begu-
des, incloses les alcohòliques, i el tabac, els transports –preus
de carburants i tarifes de transports públics bàsicament– i el
vestit i calçat.  

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

ab.05/ab.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02 ab.05/ab.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02 ab.05/ab.04 ds.04/ds.03 ds.03/ds.02

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

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

Total 4,0 3,6 3,1 3,5 3,2 2,6 2,1 2,2 1,8

1 UE15 fins l’abril de 2004 i UE25 d’ençà el maig.
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Consum d’energia i aigua

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

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

1r.tr.2005/1r.tr.2004 4,8 6,0 2,9 –8,8
2n.sem.04/2n.sem.03 0,4 –0,6 1,6 –8,7

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

gn-ab 2005/gn-ab 2004 –0,9 –2,0 –0,1 7,8
2n.sem.04/2n.sem.03 –1,7 –1,3 –1,1 –7,0

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

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

Comercial
Període Núm.índex 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
abril 9.091 6.221 2.334 536

L’evolució del consum d’energia i aigua a la ciutat sembla
apuntar a una progressiva millora de l’eficiència energètica
tant de les famílies com dels sector productius.

Les dades disponibles de consum d’electricitat i gas correspo-
nents al primer trimestre d’enguany mostren un descens de
l’ordre del 2,4% en relació amb el consum del mateix període
de 2004. Descomptats els efectes de calendari –any de traspàs
i desplaçament de la Setmana Santa– la variació en termes ho-
mogenis seria de lleu creixement. A destacar l’evolució tenden-
cialment expansiva del consum elèctric enfront de la persistent
pèrdua de quota de mercat del gas natural en el segment domès-
tic. Una evolució lligada a la reducció de costos que procuren
els promotors en les noves construccions i a la creixent popu-
larització dels sistemes de climatització elèctrics. El consum
d’aigua es manté en la línia de l’any anterior gràcies a la con-
tenció del consum domèstic.

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 (%)

200

220

240

260

280

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Província de Barcelona

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

gn.-ab.2005/gn.-ab.2004 8,0 –12,8 48,4 
2n.sem.2004/2n.sem.2003 6,6 –13,5 66,8

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.

La demanda de vehicles nous tanca el primer terç d’enguany
amb una taxa de creixement similar a la mitjana de 2004.

L’augment demogràfic i del nombre d’ocupats, afegit al creixe-
ment que manté l’economia i a la disponibilitat de crèdit en
condicions comparativament favorables, explica que la matri-
culació de vehicles nous hagi continuat creixent durant el pri-
mer quadrimestre a un ritme del 8% a la província de Barcelona
i de l’11% a la resta de Catalunya. Sembla evident que el nota-
ble encariment dels carburants ha fet repensar molt poques
decisions de compra i, en tot cas, n’ha estimulat algunes per
canviar a un tipus de vehicle més barat de mantenir, especial-
ment indicat pel desplaçament diari en hores punta i de més
fàcil aparcament com són les motos. Així, la relativa feblesa
que mostra l’augment de les matriculacions de turismes s’ex-
plica parcialment per la desviació d’una part de la demanda
–del segon o tercer vehicle familiar– cap al segment de les dues
rodes.

Efectivament, arran del canvi normatiu que rebaixa els requi-
sits administratius per poder conduir una moto de fins a 125cc.,
la compra d’aquest tipus de vehicle lidera el creixement de les
matriculacions. En segon lloc, molt allunyat en termes relatius,
la compra de vehicles industrials i comercials durant el primer
quadrimestre ha crescut prop d’un 12% a la província de Barce-
lona, en la línia d’un any abans. Una variació que reflecteix la
consolidació del ritme expansiu de la inversió empresarial i
l’augment del nombre d’unitats productives.

El creixement contingut de la matriculació de turismes –un
segment del mercat molt madur i en conseqüència, condicionat
per les taxes de renovació del parc– frena de manera percepti-
ble el ritme d’augment del total de matriculacions a la provín-
cia. Una evolució congruent amb la zona de màxims històrics
en la que es mou.      

Matriculacions per tipus de vehicles
(variació interanual)

Total vehicles

Turismes

Indtals./Cials.

Motos

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(%)

gn.-ab.20054t.tr.20043r.tr.20042r.tr.2004

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
abril 25.646 11.860 13.786 34.083
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Variació (%) Domiciliària Selectiva Altres Total

1r.tr.2005/1r.tr.2004 –6,6 –11,3 –35,1 –9,6
2n.sem.2004/2n.sem.2003 –4,6 7,0 –5,5 0,0

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

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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La generació de residus sòlids urbans mostra els primers
signes d’estabilització, sobrevalorats com a conseqüència de
factors estacionals i de calendari.

Les dades disponibles en el moment de tancar aquesta edició
són, en alguns apartats, provisionals i incompletes. Així, les
200.771 tones comptabilitzades com el total recollit durant el
primer trimestre d’enguany només són un primer recompte
que, a mesura que es disposi de xifres més exhaustives, tendirà
a augmentar fins a situar la taxa de descens a l’entorn, previsi-
blement, del 5%. Dels diferents capítols de recollida, la provi-
sionalitat de les dades és especialment manifesta en alguns
apartats de la selectiva com ara la de paper i cartró i l’orgànica.
Contràriament, les xifres de la recollida d’envasos i vidre, amb
increments interanuals de l’ordre del 7%, s’han de considerar
pràcticament definitives.

El capítol quantitativament més important de la recollida de
residus, el dels domiciliaris indiferenciats, acaba el trimestre
amb una reducció del 6,6% en comparació amb el volum del
mateix període d’un any abans. Una evolució que, alhora que
es manté en la tendència descendent dels darrers anys, eviden-
cia signes clars de desacceleració com a conseqüència de l’aug-
ment demogràfic i també de la persistència del creixement
econòmic.

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 11.173 3.069 5.985 7.366

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 82.392 5.474 200.771



IV. Transports i comunicacions



Sortides Entrades

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

gn.-ab.2005/gn.-ab.2004

Total 13,9 12,5 13,6 45,1 –25,2 14,6 25,6 7,5 0,0
Cabotatge 0,0 0,3 1,3 –17,7 –8,2 –0,3 11,6 –8,2 –20,9
Exterior 16,9 17,7 19,0 65,0 –34,1 16,6 27,5 9,4 2,8

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
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Port: mercaderies i passatgers

Aquest increment tan notable del volum de mercaderia trans-
portada contrasta amb la reducció de poc més del 3% del nom-
bre de vaixells. Un aparent contrast que s’explica precisament
pel protagonisme del tràfic exterior, que, de mitjana, utilitza
vaixells de més capacitat.

Una primera ullada a l’evolució per grans tipologies de produc-
tes evidencia l’impuls ferm i sostingut de la càrrega general, la
que inclou la major part dels productes elaborats i, en con-
seqüència, la mercaderia de més valor afegit. El creixement
interanual d’aquest capítol durant el primer terç d’enguany ha
superat el 19%, unes poques dècimes més que durant el 2004.
Aquesta tònica de creixement sostingut per sobre de la mitjana
del conjunt del tràfic és la que explica la progressiva especia-
lització del port en aquest tipus de càrrega. L’augment del tràfic
de contenidors fins a fregar els dos milions de teus anuals res-
pon a l’impuls de la càrrega general.

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
1r.tr. 2.748 5.369 2.471 2.186 118 2.483 159 700 1.854 4.760
2n.tr. 3.113 5.490 2.811 2.459 189 2.194 113 837 2.039 4.787
3r.tr 3.329 5.558 2.939 2.448 113 2.456 276 653 2.243 4.828
4t.tr. 3.228 5.940 2.911 2.691 102 2.505 215 745 2.282 5.234

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
abril 1.353 2.465 1.280 1.243 51 858 22 363 979 2.202

El fort creixement de les importacions impulsa a l’alça el tràfic
portuari de mercaderia durant el primer terç de 2005.

Confirmant la tendència fortament expansiva de l’activitat co-
mercial del port de Barcelona durant el 2004, enguany, els 14,2
milions de tones de mercaderies que han passat per les instal-
lacions portuàries durant els primers quatre mesos representen
un increment interanual del 13,9%. Potser es pot copsar millor
la magnitud d’aquest increment si pensem que en termes ab-
soluts equival a un augment mitjà diari de gairebé 15.000 tones
de mercaderies. D’aquestes xifres crida l’atenció, per poc habi-
tual, que tot l’augment s’ha concentrat en el tràfic exterior, que
ha crescut gairebé un 17%, situant el pes d’aquest segment del
tràfic portuari per sobre del 80% del total. 
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Port: mercaderies i passatgers

El creixement sostingut de la demanda interna impulsa
l’augment de les importacions de productes energètics.

En termes absoluts, els líquids a doll, amb més d’onze milions
de tones anuals, constitueixen el segon gran agregat del tràfic
portuari de mercaderies. Un agregat que inclou, a banda de les
importacions de gas natural i productes energètics derivats del
petroli, un volum significatiu de primeres matèries i productes
semitransformats de la indústria química. El tercer gran com-
ponent, els sòlids a granel, han tancat el primer terç d’enguany
amb la mateixa tendència descendent d’un any abans. Descen-
sos que han afectat especialment el tràfic d’adobs, ciment i
cereals.         

Una anàlisi més detallada del tràfic per productes posa de
manifest el fort increment –gairebé un 50% més que durant el
mateix quadrimestre de 2004– que ha registrat el capítol de
maquinària i recanvis, tant d’entrada com de sortida. Amb un
increment interanual igualment destacat es posiciona l’entrada
de productes siderúrgics, a remolc del creixement de la indús-
tria de l’automòbil i de material de transport i també, de la
construcció. L’altre tipus de mercaderia que creix per sobre del
30% és precisament el dels materials de construcció exclòs el
ciment i clínker. 

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

Tràfic total de mercaderies
milions de tones variació (%)
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Distribució del tràfic per productes (gn.-ab.2005))  

Variació (%) 

Productes Tones gn-ab05/gn-ab04 2004/2003

Gas natural 2.095.579 16,8 12,3
Gasoil, gasolina i fuel 1.666.890 14,0 10,4
Altres productes energètics 191.535 –10,7 15,0
Productes siderúrgics 672.103 35,7 21,4
Productes metal·lúrgics 318.088 10,9 25,3

Potasses i altres adobs 92.831 –31,1 7,9
Productes químics 1.388.203 18,9 20,4
Ciment i clínker 263.890 –6,9 –11,8
Altres materials de construcció 392.222 31,1 12,9
Cereals i farines 170.966 –25,2 –8,7

Faves i farina de soja 521.423 6,5 –9,0
Pinso i farratges 109.857 –3,6 1,2
Fruites i verdures 226.634 16,9 53,9
Begudes i derivats 268.081 –2,1 14,6
Conserves 88.286 20,6 24,6

Tabac, cafè i cacau 189.940 –2,9 2,1
Olis i greixos 277.248 22,7 –0,3
Resta de productes alimentaris 457.994 20,2 20,5
Paper i pasta 372.621 26,1 24,0

Maquinària i recanvis 582.523 47,5 32,8
Automòbils i peces 443.397 4,6 16,3
Resta de mercaderies 1.407.389 6,5 10,6
Tares 2.045.494 16,3 15,3

Total 14.243.194 13,9 13,1

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

Variació (%) 

Àrees geogràfiques Tones gn-ab05/gn-ab04 2004/2003

França / Itàlia 2.041.919 7,5 11,9
Europa (Atlàntic) 812.364 72,6 27,0
Med. Or., Negre i Pròxim Orient 1.139.950 24,7 15,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.244.965 139,9 135,1
Sud i sud-est asiàtic 917.844 47,0 15,8

Extrem Orient i Japó 1.235.334 25,5 27,5
Nord d'Àfrica 1.439.964 –31,4 –12,8
Resta d'Àfrica 464.225 71,0 24,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 592.542 13,1 0,5
Golf de Mèxic 459.104 7,0 11,5

Amèrica Central i Carib 204.744 126,3 19,7
Amèrica del Sud (Atlàntic) 836.493 –7,6 4,9
Amèrica del Nord (Pacífic) 75.242 –22,1 26,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 115.212 71,7 32,2
Oceania i Illes del Pacífic 126.882 33,1 30,9

Tràfic comercial per àrees geogràfiques
(percentatge sobre el total)

 20041r.tr.2005
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Port: mercaderies i passatgers

El tràfic de paper i pasta, olis i greixos per alimentació animal
i alguns productes alimentaris assoleixen creixements inter-
anuals entre el 20 i el 30%. A banda dels olis i greixos, l’in-
crement dels quals sembla respondre en part a l’estancament de
2004, el dinamisme dels altres dos capítols es revela força sò-
lid. Amb creixements igualment de dos dígits però inferiors al
20% es troben partides quantitativament molt importants com
ara el gas natural, la resta de productes energètics derivats del
petroli i els productes químics. Tanca aquest segment, el tràfic
de fruites i verdures, menys important en termes quantitatius
però amb una trajectòria expansiva consolidada.

El fort creixement de la càrrega general va associat a
l’augment, igualment notable, del tràfic exterior de
contenidors.

Pel que fa al tràfic d’automòbils, els volums del primer terç de
2005 equivalen als del mateix període d’un any abans. De fet,
l’augment del nombre de vehicles en trànsit ha compensat la
reducció del nombre dels carregats o descarregats al port en
tràfic exterior. El que sí ha augmentat ha estat el tràfic de com-
ponents i peces de recanvi de vehicles.

Dels productes que durant el primer quadrimestre de 2005 no
han assolit els volums de tràfic d’un any abans en sobresurt el
ja esmentat agregat del ciment i clínker –l’elevat consum intern
i la cotització de l’euro en dificulten l’exportació–, les potasses
i altres adobs, les begudes i derivats, i el tabac, cafè i cacau. 

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.-ab.2005/gn.-ab.2004 18,4 –8,5 13,5 17,0
2n.sem.2004/2n.sem.2003 16,9 –0,6 13,6 15,1

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
abril 158.637 28.459 187.096 1.795
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gn.-ab.2005/ 2n.sem.2004/ 2004/ 2003/
Variació (%) gn.-ab.2004 2n.sem.2003 2003 2002

Ferris regulars 1,4 21,4 15,4 –4,1
Creuers 32,0 4,8 2,0 22,4
Creuers en trànsit 35,2 –14,4 –7,7 29,5
Total 13,6 6,5 5,3 10,6

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

Nombre de passatgers
milions variació (%)
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Els fluxos comercials amb el continent americà perden
protagonisme a favor dels asiàtics.

Una ullada a les àrees d’origen o destí del tràfic portuari ex-
terior posa de manifest el creixent protagonisme dels inter-
canvis amb els ports del Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic. A
mesura que s’han anat diluint les tensions bèl·liques que els
darrers anys han afectat la zona, els fluxos comercials recu-
peren volums força ràpidament. A un altre nivell, però tant o
més significatiu, es situa l’evolució del tràfic comercial amb els
ports de les costes orientals del Mediterrani incloses les del mar
Negre. Els fluxos comercials més voluminosos –encara que no
els més dinàmics– continuen sent els registrats amb Itàlia i els
ports francesos del Sud. Amb els ports europeus de l’Atlàntic,
el tràfic de productes no assoleix volums massa importants
però creix amb molta força. 

El creixent protagonisme d’Àsia en l’economia i el comerç
mundial es veu perfectament reflectit en l’evolució dels fluxos
comercials del port de Barcelona. A banda de les ja comentades
xifres de creixement i volums assolits en el tràfic de productes
amb els ports del Pròxim i Mitjà Orient, els intercanvis amb els
països del sud i sud-est asiàtic i molt especialment amb l’Ex-
trem Orient, inclòs Japó, més que doblen el ritme de creixe-
ment del conjunt del tràfic portuari. Contràriament, el nord
d’Àfrica, tot i l’augment de les importacions de gas natural,
perd protagonisme a favor de la resta del continent i dels ports
del Golf Pèrsic. 

Si durant el primer terç d’enguany el tràfic portuari ha estat
especialment expansiu amb Europa i Àsia, els fluxos comer-
cials amb els ports americans han registrat variacions menys
definides. El creixement molt significatiu en termes relatius
amb els ports d’Amèrica Central i del Golf de Mèxic i el més
moderat amb la costa atlàntica d’Amèrica del Nord, es veu
parcialment compensat pel retrocés dels fluxos comercials amb
els països de la meitat meridional del continent.

L’augment del nombre de passatgers de creuers ha estat
determinant per poder tancar un principi de temporada força
expansiu.

Els gairebé 320.000 passatgers que durant els primers quatre
mesos d’enguany han utilitzat el port de la ciutat –un 13,6%
més que durant el mateix període de 2004– s’haurien quedat
per sota dels 300.000 sense l’augment del nombre de viatgers
de creuers en trànsit. Un segment del negoci que es revela molt
expansiu aquest principi de temporada amb un augment del
28% del nombre d’escales. Per contra, el mercat dels ferris re-
gulars, que va liderar el creixement del trànsit de passatgers
l’any passat, ha tingut un començament d’any força feble.    

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
abril 56.607 21.487 48.547 126.641
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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.

Es manté la tendència alcista dels darrers trimestres. 

En els quatre primers mesos de 2005 s’ha mantingut la tra-
jectòria expansiva del tràfic i del trànsit aeri per l’aeroport de
Barcelona. Els 7,8 milions de persones que han aterrat o s’han
enlairat, les gairebé cent mil operacions d’aeronaus registrades,
i els pràcticament trenta milions de tones de mercaderies trans-
portades acrediten el caràcter general i la solidesa del ritme
expansiu; en tots tres casos aquests registres suposen incre-
ments en relació amb el mateix període de l’any anterior: un
7,8% en el nombre de passatgers, un 4,6% en el d’aeronaus i un
21,3% en el de mercaderia transportada. 

Variació (%) Passatgers

gn-ab.05/ 2004/ 2003/
gn-ab.04 2003 2002

Total 7,8 7,9 6,6
BCN-MDD 5,7 2,0 2,8
Resta interior 13,1 10,1 8,8
Unió Europea 3,8 4,7 14,1
Resta internacional 16,8 47,6 –33,3

Variació (%) Avions

gn-ab.05/ 2004/ 2003/
gn-ab.04 2003 2002

Total 4,6 3,3 4,1
Interior 10,6 4,3 3,8
Internacional –0,4 2,4 4,3

Variació (%) Mercaderies

gn-ab.05/ 2004/ 2003/
gn-ab.04 2003 2002

Total 21,3 17,1 -7,6
Interior -0,7 4,5 -9,5
Internacional 30,6 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 10.799 1.712 82.123 23.872 58.252 291.358 133.406 154.542
1r.tr. 5.158 1.071 1.596 2.257 190 17.982 5.333 12.649 67.784 31.082 36.003
2n.tr. 6.410 1.119 1.962 2.858 425 20.298 6.051 14.247 74.172 33.804 39.381
3r tr. 7.201 930 2.283 3.237 693 21.244 6.235 15.009 78.179 35.519 41.700
4t.tr. 5.789 1.109 1.786 2.447 403 22.599 6.253 16.346 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
abril 2.210 416 727 913 139 8.507 2.010 6.497 25.403 12.532 12.638
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Aeroport: passatgers i mercaderies

Passatgers pels principals aeroports espanyols
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En el segment de passatgers, a més, es pot parlar d’una sòlida
recuperació després de la crisi al sector aeri mundial desenca-
denada arran dels atemptats de l’onze de setembre de 2001. Tal
com es veu al gràfic adjunt, amb aquest ja són vuit trimestres
consecutius amb creixements dels acumulats de dotze mesos
d’entre el 6 i el 9%. Es tracta per tant d’un ritme ferm i estable
de creixement, difícil de trobar en altres variables i, per des-
comptat, molt superior al que registren altres mitjans de trans-
port de passatgers. 

Les xifres de creixement que afecten la pràctica totalitat de
variables que mesuren l’activitat de l’aeroport s’emmarquen en
un clar context expansiu de la demanda –bàsicament per la
liberalització del sector, la rebaixa de les tarifes, l’augment de
les connexions i el ràpid creixement del turisme urbà dins
d’Europa-, així com en un important procés d’ampliació i millo-
ra de les instal·lacions aeroportuàries compreses dins de l’ano-
menat Plan Barcelona. 

L’enèrgic creixement del tràfic en comparació amb d’altres
aeroports europeus –el de Barcelona ocupa la tercera posició en
creixement del tràfic en el període 1995-2003–, així com la
consolidació com a hub del sud d’Europa –amb un 14% de tràn-
sits sobre tràfic total, i un 40% del mercat de connexió entre
Espanya i Europa–, avalen la fortalesa d’aquest procés expan-
siu. A més d’aquest perfil de centre distribuidor del tràfic amb
Europa, la progressiva ampliació del nombre de vols, de fre-
qüències i de destinacions de connexió –especialment amb ciu-
tats americanes i asiàtiques– marquen les vies de creixement en
els propers anys. 

El ritme de creixement del trànsit de viatgers per l’aeroport de
Barcelona és superior al registrat a la resta de grans aeroports
espanyols. 

Per bé que el sector aeri estigui gaudint d’una situació con-
fortablement expansiva, en la que només l’evolució del preu
del combustible sembla poder frenar el creixement de la de-
manda –amb una hipòtesi de calma geoestratègica internacio-
nal i de no aparició de noves malalties contagioses d’ampli
abast com la grip asiàtica–, el cert és que no tots els aeroports es
beneficien d’aquest clima de creixement. D’entre els vuit aero-
ports espanyols amb més de cinc milions de passatgers anuals,
el de Barcelona és el que ostenta un ritme de creixement més
dinàmic. En canvi, aeroports petits com el de Girona o Reus
especialitzats en connectar aquestes àrees turístiques amb ciu-
tats europees continuen registrant creixements espectaculars,
superiors al 40%, gràcies sobretot a la dinàmica de les com-
panyies de baix cost. 

Com a darrer apunt, anotar que el volum de mercaderia trans-
portada per l’aeroport de Barcelona durant els quatre primers
mesos de 2005 ha fregat les trenta mil tones, un 21,3% més que
un any enrera. Un creixement que confirma la trajectòria expan-
siva després del sotrac del bienni 2002-2003 i que reforça el
caràcter internacional de l’aeroport com a centre de càrrega i de
distribució de mercaderia. 

Nota: No s'inclouen els trànsits internacionals ni altres serveis no comercials. 
Font: Subsecretaría de Aviación Civil. 

Trànsit de passatgers als principals aeroports espanyols (1r.tr.2005)

Interior Internacional
Variació (%) Internacional/

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

Alacant 393.610 371.068 22.542 1.271.352 938.432 332.920 1.664.962 0,8 76,4
Barcelona 2.880.757 2.857.123 23.634 2.664.364 2.529.236 135.128 5.545.121 8,5 48,0
Bilbao 568.911 547.390 21.521 191.054 170.835 20.219 759.965 9,8 25,1
Eivissa 256.623 247.057 9.566 11.885 11.391 494 268.508 –0,3 4,4
Fuerteventura 267.914 254.047 13.867 675.436 353.893 321.543 943.350 –0,4 71,6
Girona 776 441 335 650.116 646.177 3.939 650.892 42,5 99,9

Gran Canària 889.903 877.644 12.259 1.692.906 620.186 1.072.720 2.582.809 5,9 65,5
Lanzarote 358.458 335.202 23.256 929.049 264.977 664.072 1.287.507 4,0 72,2
Madrid 4.267.996 4.234.970 33.026 4.856.030 4.649.341 206.689 9.124.026 7,4 53,2
Màlaga 682.428 666.853 15.575 1.628.991 1.373.407 255.584 2.311.419 4,9 70,5
Menorca 170.146 166.562 3.584 10.928 10.700 228 181.074 8,8 6,0
Palma de Mallorca 1.359.128 1.307.836 51.292 1.579.319 1.419.341 159.978 2.938.447 8,0 53,7

Reus 10.085 9.945 140 102.772 93.518 9.254 112.857 53,3 91,1
Santiago de Compost. 332.383 305.748 26.635 30.502 23.445 7.057 362.885 12,1 8,4
Sevilla 587.578 570.175 17.403 122.644 109.794 12.850 710.222 29,0 17,3
Tenerife Nord 771.015 770.992 23 69.381 47.996 21.385 840.396 9,5 8,3
Tenerife Sud 274.507 209.559 64.948 1.921.766 620.889 1.300.877 2.196.273 –2,4 87,5
València 473.729 458.189 15.540 403.588 384.923 18.665 877.317 41,3 46,0

Total Espanya 16.092.095 15.650.342 441.753 19.533.151 14.907.153 4.625.998 35.625.246 8,4 54,8



34

Pel que fa al transport públic que dóna servei exclusivament a
l’àrea central, durant el primer terç d’enguany el conjunt dels
mitjans ferroviaris ha assolit un augment lleument superior al
2% si les dades disponibles es corregeixen d’efectes de calen-
dari i un cop considerats els usuaris del tramvia. Un increment
però, que es veu parcialment compensat pel retrocés del nom-
bre de bitllets validats al servei d’autobusos. En conjunt, l’in-
crement interanual es mou a l’entorn del 0,5%, una variació
àmpliament justificada per l’increment demogràfic i de pobla-
ció ocupada. L’augment del parc de vehicles i especialment de
motos, possiblement ha restat passatgers al transport públic
col·lectiu.

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

Nota: a partir del 2000 es trenca la sèrie d'usuaris del metro i autobús. Amb l'entrada en vigor
de la integració tarifària es substitueix el concepte de viatge venut pel de títol validat.
Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Nota: Les dades del darrer any són provisionals. 
Font: Autoritat del Transport Metropolità.

gn-ab.2005/ 2n.sem.2004/
Variació (%) gn-ab.2004 2n.sem.2003 2004/2003 2003/2002

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

Total Urbà 0,3 1,6 2,3 4,4

milions de viatges

Total transport públic urbà
variació (%)

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005
450

500

550

600

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Després de tres anys de fort creixement, el grau d’utilització
del transport públic metropolità tendeix a estabilitzar-se.

A mesura que es dilueixen els efectes de la integració tarifària,
les xifres d’usuaris del transport públic metropolità s’estabi-
litzen. Les taxes de creixement del conjunt del sistema es mo-
deren. Sense nous increments d’oferta a l’àmbit metropolità, és
impensable que es pugui mantenir el ritme expansiu del darrer
quinquenni, amb una taxa de creixement anual acumulatiu su-
perior al 3,5%.   

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 28.994 572.192
1r.tr. 88.863 52.986 7.855 149.704
2n.tr. 87.465 51.878 7.465 146.808
3r.tr. 76.125 43.122 5.781 125.028
4t.tr. 90.340 52.418 7.892 150.651

2005
1r.tr. 87.450 49.301 7.522 144.273
abril 31.912 18.370 2.759 53.041

2004/ 2003/ 2002/
Variació (%) 2003 2002 2001

Ferroviari 3,1 2,8 6,6
Autobús 2,2 7,8 4,8

Total 3,7 4,6 5,9

Transport públic metropolità               (milers de viatges)

Període Ferroviari Autobús Tramvia Total

1997 391.400 300.250 — 691.650
1998 422.100 291.810 — 713.910
1999 433.800 292.670 — 726.470
2000 450.000 298.480 — 748.480

2001 471.870 283.560 — 755.430
2002 502.900 297.150 — 800.050
2003 516.960 320.200 — 837.160
2004 533.140 327.400 7.660 868.200
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Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

1r.tr.2005/ 2n.sem2004/
Variació (%) 1r.tr.2004 2n.sem.2003/ 2004/2003 2003/2002

RENFE 1,7 2,5 2,9 0,1
C1 1,4 2,1 3,2 0,9
C2 1,0 4,8 3,1 –2,9
C3 18,9 9,1 3,3 12,7
C4 –0,9 –0,7 2,1 0,1

FGC –4,3 3,8 5,0 7,8
Llobregat-Anoia –4,9 4,6 5,7 12,4
Metro Vallès –4,0 3,2 4,5 4,9

Total Rodalia –1,0 2,9 3,5 2,2

En el cas dels serveis ferroviaris de rodalies, les dades mostren
una evolució en la mateixa línia d’estabilització. Amb compor-
taments dispars segons les diverses línies, el resultat agregat
mostra una clara tendència a l’estancament. Atesa l’evolució
del primer quadrimestre, ni el servei de rodalia de FGC ni el de
la Renfe tenen fàcil superar els màxims assolits l’any passat.     

milions de viatges

Total ferrocarril de rodalia
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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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
abril n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.564 2.562 4.126 n.d.



V. Turisme, fires i congressos
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Es manté el to expansiu de l’activitat turística alhora que es
comença a perfilar una desacceleració del creixement. 

Després dels espectaculars resultats de 2004, les dades del pri-
mer quadrimestre de 2005 de visitants i pernoctacions hotele-
res es mantenen en la trajectòria alcista però palesen una pèrdua
de vigor en relació amb la dinàmica expansiva de l’any passat.
Amb un perfil de creixement més intens durant el segon bimes-
tre, entre gener i abril de 2005 s’han allotjat als hotels de Bar-
celona 1,47 milions de visitants que han generat un total de 3,28
milions de pernoctacions, un 2,7 i un 6,1%, respectivament, més
que l’any passat. 

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

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

gn-ab 2005/gn-ab 2004 6,1 2,7
2n sem 2004/2n sem 2003 13,2 21,0

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

Pernoctacions als hotels de Barcelona
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Activitat hotelera segons categoria

Nivell d'ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

gn-fb 2005

H 5* 42,5 67,4 156.762 91.030
H 4* 50,9 64,2 662.732 333.405
H 3* 58,3 64,4 400.293 161.011
H 2* 62,1 62,7 122.923 50.367
H 1* 49,5 54,2 43.433 20.867
Total 53,1 64,2 1.386.143 656.680

mç-ab 2005

H 5* 60,3 71,9 229.545 122.375
H 4* 65,7 80,2 893.704 397.074
H 3* 76,7 83,8 555.909 213.398
H 2* 74,1 81,1 149.562 58.123
H 1* 66,3 68,9 62.986 26.100
Total 68,7 79,7 1.891.706 817.070

Ocupació mitjana de les habitacions per categories

mç-ab 01 mç-ab 02 mç-ab 03 mç-ab 04 mç-ab 05

(%)
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Activitat turística

L’activitat registrada als hotels de la ciutat està directament
relacionada amb les places existents a cada segment d’oferta.
Així, són els establiments de quatre i tres estrelles els que més
estades facturen –un 76,7% en el primer quadrimestre de l’any–,
i ho fan en una proporció semblant al del nombre de places que
ofereixen, un 75,4% del total de l’oferta hotelera. En general,
l’ampliació de l’oferta que ha tingut lloc en els darrers quatre
anys s’ha centrat en l’estrat de categoria mitjana i alta –les
noves places en els hotels de tres i quatre estrelles representen
un 72,8% de les 14.000 creades–, però cal anotar que l’oferta
de places s’ha més que doblat en els hotels de cinc estrelles,
assolint en aquests moments gairebé 6.500 places. 

Enquesta d’activitat turística a Barcelona (1)

2003 2004 mç-ab 04 mg-jn 04 jl-ag 04 st-oc 04 nv-ds 04 gn-fb 05 mç-ab 05
Sexe (%)
Homes 65,9 56,8 52,0 53,6 49,3 46,9 57,5 56,9 51,7
Dones 34,1 43,2 48,0 46,4 50,7 53,1 42,5 43,1 48,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 1,0 0,6 0,9 0,3 1,1 0,3 0,0 1,3 0,4
de 18 a 24 anys 4,5 5,2 7,8 5,0 8,9 3,3 4,1 8,2 6,5
de 25 a 34 anys 18,9 22,8 23,8 23,0 26,1 25,2 19,9 29,5 28,6
de 35 a 49 anys 54,9 42,5 37,8 37,4 36,2 42,9 46,5 43,3 40,8
de 50 a 64 anys 19,1 27,3 27,0 30,1 25,9 27,4 28,8 16,2 20,2
més de 65 anys 1,6 1,6 2,8 4,2 1,9 0,9 0,7 1,5 3,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Professió de l'enquestat (%)1

Professional lliberal/Directiu 16,2 12,4 19,0 17,3 7,7 8,9 3,9 20,9 16,9
Empresari i Alt Directiu/Empresari 37,0 14,0 11,0 12,1 6,9 6,0 8,2 25,2 23,3
Quadres Intermedis/Autònom 7,0 22,7 14,3 14,5 21,5 22,1 30,8 17,4 13,4
Empleat i obrer/Assalariat 13,6 24,7 25,5 26,4 36,9 35,0 30,1 22,8 27,8
Tècnic superior/Jubilat 9,3 12,3 8,3 7,9 6,4 16,4 18,2 2,9 2,8
Aturat n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3 0,4
Estudiant 5,2 4,3 7,3 4,4 8,4 3,0 4,1 2,4 4,8
Treball domèstic no remunerat 3,1 2,1 2,7 4,2 1,6 0,9 1,0 2,7 2,2
Altres 8,6 7,5 11,9 13,2 10,6 7,7 3,7 5,4 8,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

2003 2004 1r.tr.2005

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

Total Espanya 32,0 31,7 33,7

Altres països
Alemanya 5,0 5,1 5,1
Bèlgica 1,8 1,6 1,8
França 6,7 6,6 5,8
Holanda 3,1 3,0 3,5
Itàlia 6,6 7,9 8,6
Portugal 1,3 1,3 1,4
Regne Unit 13,0 13,5 14,5
Resta UE 6,1 5,9 5,1
Total UE 43,6 44,9 45,8
Resta d'Europa 3,5 3,7 4,2

Total Europa 47,1 48,6 50,0

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

Total Amèrica 12,3 11,8 8,0

Àfrica 0,8 0,6 1,0

Japó 3,1 2,7 2,4

Xina n.d. n.d. 0,7

Resta del món 4,7 4,6 4,2

Total Internacional 68,0 68,3 66,3

Font: Turisme de Barcelona i Idescat a partir de dades de l'INE. 
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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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Precisament són els hotels d’alta categoria, juntament amb els
d’una estrella, els que més acusen la reducció de l’ocupació
mitjana, però això no és només degut a l’augment de l’oferta,
sinó també a una contracció del nombre de pernoctacions en
termes absoluts en aquestes categories. En concret, l’ocupació
mitjana en termes d’habitacions ha baixat, durant el segon
bimestre de l’any, 6,1 punts en els hotels d’una estrella i 3,3
punts en els de cinc estrelles. En l’altre extrem, en els hotels de
tres i quatre estrelles no només ha augmentat l’ocupació mitja-
na –entre un i dos punts–, sinó també el nombre de pernocta-
cions en termes absoluts –un 13,7%.  

S’aviva el debat sobre els efectes del turisme: el seu caràcter
com a font de riquesa i desenvolupament i l’enriquiment
cultural derivat del coneixement d’altres cultures es
contraposen a la banalització cultural i a la pressió sobre
l’espai públic.  

Tant les dades d’oferta com les de visitants o les d’ocupació
vénen a confirmar el perfil de classe mitjana que predomina
entre els visitants a la ciutat, molt allunyat de la naturalesa eli-
tista i selectiva que a vegades s’esgrimeix per acusar d’injusti-
ficades pujades de preus en serveis de comerç, hoteleria o
restauració. Tota una curiositat si es contraposa a les acusacions
diametralment oposades que asseveren que Barcelona s’està
convertint en una destinació de turisme de baix nivell econòmic
i escàs civisme.

Aquestes afirmacions s’emmarquen en un procés de debat crei-
xent sobre el model i el pes creixent del turisme en l’economia
de la ciutat. A banda dels efectes directes sobre el mercat de tre-
ball o sobre el sector comercial i cultural, i d’altres més intan-
gibles però de comprovada eficàcia com la projecció inter-
nacional i la situació en el mapa cultural, educatiu o logístic
mundial, també cal anotar, donades les xifres de visitants asso-
lides, un cert malestar d’una part de la ciutadania que s’inte-
rroga sobre la dificultat de compartir els espais urbans i, en
particular, sobre la degradació de la convivència ciutadana en
algunes zones cèntriques molt concretes. 

Transports de l'oci

2001 2002 2003 2004 2005

milers de viatges venuts
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Enquesta d’activitat turística a Barcelona (2)

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

Motiu de la visita(%)
Motius professionals/negocis 40,9 41,3 41,9 32,9 24,1 49,1 51,4 51,7 42,2
Vacacional/Oci 40,1 43,9 38,2 53,6 64,8 34,3 40,2 35,7 39,4
Assistir a fires 2,8 4,3 4,8 2,9 1,4 5,3 1,5 2,7 7,8
Assistir a congressos/convencions 7,2 4,5 8,5 2,7 4,4 7,1 1,6 4,7 6,2
Altres 9,2 6,0 6,6 7,9 5,3 4,2 5,3 5,2 4,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
Cap vegada 32,7 43,9 53,0 54,0 63,2 52,3 42,1 31,2 30,4
Una vegada o més 67,3 56,1 47,0 46,0 36,8 47,7 57,9 68,8 69,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 80,6 87,0 85,6 86,6 84,1 88,9 85,7 84,6 77,6
Cotxe 10,9 7,2 7,1 5,4 11,2 8,4 8,5 9,4 14,4
Autocar/Autobús 1,6 1,0 1,8 1,6 0,8 0,7 1,7 2,1 0,8
Tren 5,8 3,6 5,0 5,4 2,8 1,8 3,4 3,9 6,3
Altres 1,3 0,8 0,5 1,0 1,1 0,2 0,7 0,0 0,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (%)
Sol 26,9 19,5 10,5 8,4 6,8 12,6 29,2 28,4 27,5
Amics/companys 36,8 48,8 48,5 48,1 42,7 49,7 43,5 38,2 38,3
Amb la família 33,2 29,6 39,2 41,7 44,6 36,2 26,3 30,5 31,1

Amb fills 7,9 7,0 9,4 10,1 12,7 5,8 3,9 3,9 5,8
Sense fills 25,4 22,6 29,8 31,6 31,9 30,4 22,4 26,6 25,3

Grup organitzat 2,5 1,2 1,7 1,5 1,6 1,4 1,0 2,6 0,4
Altres 0,6 0,9 0,1 0,3 4,3 0,1 0,0 0,3 2,7
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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Com és habitual, durant la temporada d’hivern predomina el
visitant europeu que viatja per motius professionals, sol o amb
companys, i que ja havia estat prèviament a Barcelona.

Abans d’analitzar el perfil del visitants tipus, cal fer un apunt
metodològic per explicar que les dades relatives als llocs d’ori-
gen dels visitants no provenen de l’enquesta d’activitat turística
com era habitual, sinó que a partir d’ara seran subministrades
per l’Idescat a partir de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de
l’INE. En general, però, no hi ha gaires discrepàncies en rela-
ció amb els resultats obtinguts anteriorment: dues terceres parts
dels visitants que s’allotgen als hotels de Barcelona són estran-
gers i, en una abrumadora majoria, provenen d’altres països de
la Unió Europea. Britànics, italians, francesos i alemanys són
els col·lectius més nombrosos i els que repeteixen visita amb
més assiduïtat, encara que sigui amb estades molt curtes. Val a
dir que la facilitat per a trobar connexions aèries de baix cost
entre ciutats europees i les nombroses possibilitats de reserves
hoteleres via Internet amplia notablement les possibilitats de
realitzar visites turístiques de curta estada a ciutats europees.     

Pel que fa als motius de la visita, els lligats a activitats profes-
sionals i de negocis són els més representatius en el període
hivernal. La nova classificació per professions indica que apro-
ximadament la meitat dels visitants són assalariats sense res-
ponsabilitats directives o empresaris, seguits dels directius i els
autònoms. Quant a la valoració dels diferents aspectes de la
ciutat, l’oferta arquitectònica, la cultural i la de lleure conti-
nuen liderant la classificació, però cal subratllar que que hi ha
dos aspectes que han avançat notablement en aquests darrers
temps: la relació qualitat/preu de l’oferta comercial i el trans-
port públic. En el terreny de les valoracions més baixes, el
soroll i la contaminació atmosfèrica destaquen com els més
perjudicials per a la imatge de la ciutat.  

Valoració de diferents aspectes de la ciutat

gn-ab 20052004

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

Rel qualitat/preu rest.
Neteja carrers

Sorolls
Contaminació atmosfèrica

Seguretat ciutadana
Senyalització i informació

Transport públic
Accessos

Amabilitat ciutadans
Oferta d'oci/esbarjo

Oferta cultural
Oferta arquitectònica

Valoració general

4 5 6 7 8 9 10

Val a dir que aquest debat ha revifat darrerament a Barcelona,
però la discussió sobre l’impacte del turisme de masses té una
llarga història, aquí i a fora, que arrela al voltant d’eixos com
la protecció d’espais naturals, de monuments o ciutats històri-
ques o d’obres d’art a les que ni l’empara d’un museu pot ga-
rantir que restin indemnes a la pressió d’un nombre excessiu de
visitants.   

El que està fora de discussió és que, a banda de l’enriquiment
cultural connatural en el coneixement d’altres cultures, Bar-
celona és una de les ciutats europees que rep més “visitants/m2”
–evidentment, considerant només ciutats amb teixit productiu i
social divers, no ciutats eminentment turístiques com Venècia–,
i això requereix un esforç extraordinari –i assumit, per exemple
en seguretat, manteniment, neteja…–, per evitar la degradació
i equilibrar la pressió que exerceixen els visitants que, a més,
no és uniforme en el territori. 

Enquesta d’activitat turística a Barcelona. (i 3)

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

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 50,7 59,5 53,0 56,0 67,0 62,0 68,0 63,0 58,0
Compres 26,2 26,0 34,0 28,0 19,0 21,0 17,0 17,0 20,0
Esbarjo 13,5 10,0 6,0 14,0 12,0 12,0 11,0 13,0 11,0
Transport intern 8,8 3,7 5,0 2,0 2,0 4,0 3,0 7,0 10,0
Altres 0,8 0,8 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0
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 8,8 9,0 9,4 9,3 8,9 8,4 8,7
Oferta cultural 8,3 8,9 8,5 8,9 9,2 9,2 8,9 8,2 8,6
Oferta d'oci/esbarjo 8,2 8,7 8,2 8,8 9,0 9,2 8,8 8,2 8,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,7 8,3 8,1 8,5 8,3 8,3 8,3 8,1 8,2
Infraestructures/accessos a Barcelona 7,5 8,1 7,8 8,2 8,3 8,3 8,3 7,9 8,2
Transport públic 7,6 8,3 7,9 8,5 8,6 8,3 8,3 7,9 8,5
Senyalització i informació 7,4 8,1 7,6 8,1 8,4 8,4 8,3 7,7 8,2
Seguretat ciutadana 7,1 7,5 7,3 7,3 7,7 7,8 7,8 7,1 7,5
Polució i contaminació atmosfèrica 6,6 7,1 6,7 6,6 7,5 7,5 7,4 6,2 6,7
Sorolls 6,6 7,1 6,7 6,6 7,5 7,5 7,4 6,2 6,7
Neteja carrers 6,7 7,0 6,7 6,6 7,1 7,1 7,4 6,8 6,9
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,6 8,1 7,7 8,0 8,4 8,4 8,4 7,9 8,1
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,5 8,1 7,6 8,2 8,4 8,5 8,4 8,0 8,1
Relació qualitat/preu oferta comercial 7,6 8,3 7,9 8,3 8,5 8,4 8,4 8,1 8,4
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació (%) Prov. Barcelona Catalunya

1r.tr.2005/1r.tr.2004 1,6 1,4
2n.sem.2004/2n.sem.2003 2,0 5,2

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

Consum de ciment
milers de tones

Província de Barcelona Resta de Catalunya
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A l’espera que les xifres revisades de la comptabilitat nacional
estiguin disponibles per comunitats autònomes i per sectors
d’oferta, les primeres informacions difoses per l’INE per al
conjunt d’Espanya revelen, primer, un augment del pes relatiu
de la construcció en relació amb la resta de sectors, i, segon, un
significatiu repunt del ritme de creixement, amb un augment
del PIB de la construcció durant el primer trimestre de 2005 del
5,6%, vuit dècimes superior al del trimestre anterior. 

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

Amb alguns indicadors sectorials estabilitzats en zones de
màxims i d’altres sorprenentment encara en fase d’acceleració,
la construcció manté una tendència de fons ascendent.

Si bé en els darrers trimestres alguns indicadors han començat
a presentar símptomes d’alentiment de creixement, són majoria
els que presenten un to clarament alcista, ajornant-se, un cop
més, l’anunciat refredament de l’activitat sectorial i el seu
relleu com a motor de creixement de les economies catalana i
espanyola. 

Les elevades xifres d’habitatges iniciats a Catalunya durant el
primer trimestre poden ser un bon exemple d’indicador que
creix a una velocitat molt elevada tenint en compte la trajectò-
ria dels darrers anys. Pel costat dels indicadors que presenten
un perfil de desacceleració, destaquen el consum de ciment,
que es presenta pràcticament estancat en relació amb un any
enrera, o la confiança dels empresaris del sector, molt més tem-
perada que un any enrera.  

Pel que fa a les empreses i al mercat de treball sectorial, l’es-
tancament o moderat descens que es registra a Barcelona con-
trasta amb el discret creixement a la regió metropolitana i a
Catalunya. Pel que fa als treballadors, tant els afiliats al Règim
General de la Seguretat Social com els autònoms es troben a
nivell de mitjana anual en màxims històrics, amb 57.000 a la
província de Barcelona, 191.000 a la RMB i 325.000 a Cata-
lunya. Pel que fa a les empreses del sector amb assalariats, la
taula adjunta dóna idea de l’intens ritme de creació d’empreses
del darrer quinquenni.  

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. 972.370 57,3 1.697.120 14,7

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 pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.

Nombre d'empreses del sector de la construcció1

Barcelona RMB Catalunya
2000 4.721 17.626 30.368
2001 4.762 18.105 31.335
2002 4.954 18.839 32.862
2003 5.156 19.647 34.203

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

març 2005 5.321 20.864 37.056
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació % Nombre d’edificis

Residencials No residencials Total

1r.tr.2005/1r.tr.2004 7,5 483,3 25,6

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

Variació % Superfície (m2)

Residencial No residencial Total

1r.tr.2005/1r.tr.2004 16,1 16,1 16,1

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

La construcció privada –residencial i no residencial– rep un
notable impuls a la província de Barcelona, alhora que es recu-
pera l’obra pública licitada a Catalunya. 

La taula adjunta, que incorporem per primer cop en aquesta pu-
blicació, dóna una idea de la tipologia, la superfície i el nom-
bre d’edificis que s’estan construint a la província de Barce-
lona. Un dels primers trets a destacar és l’absoluta supremacia
de la tipologia residencial sobre la resta d’usos, molt accentua-
da en termes de superfície –un 85,6% durant el primer trimes-
tre–, i més encara en termes d’edificis –amb un 82,3% del total
durant aquest  trimestre, però amb una mitjana durant el darrer
trienni del 95%.
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Catalunya Espanya
Edificació Obra civil

Licitació oficial (Administracions Públiques)

Al costat de la fortalesa de la construcció residencial, que torna
a augmentar un 16,1% en termes de superfície després d’un
bienni molt expansiu, la resta d’usos presenta un perfil molt
més variat i, en alguns casos, erràtic, però que en conjunt inver-
teix el signe negatiu del darrer bienni i augmenta un 16,1%. Els
edificis nous destinats a usos agraris, per a oficines o indus-
trials són certament molt pocs, si bé en termes de superfície
aquests dos darrers són més importants que els destinats a turis-
me o transport i a serveis comercials o magatzems. 

La licitació d’obra de les Administracions Públiques ha ascen-
dit, durant el primer trimestre de l’any, a 1.095 milions d’euros
a Catalunya i 7.620 a Espanya, xifres que representen un subs-
tantiu augment a Catalunya –del 18,8%–, i molt més moderat a
Espanya, del 5,9%. Caldrà esperar els propers mesos per com-
provar si es redrecen de forma substantiva els minsos valors de
licitació pública registrats durant el 2004 a Catalunya. El com-
ponent més dinàmic ha estat l’obra civil, el més important en
termes quantitatius, amb un 75,3% del total de l’obra licitada.  

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

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 29.487 2.587.576
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1r.tr.2005/1r.tr.2004 –14,6 –62,3 17,3 –7,8
2n.sem.2004/2n.sem.2003 –20,8 –26,8 24,2 –9,6

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

Després d’haver-se detectat alguns inicis d’alentiment del
creixement, la construcció residencial a la regió metropolitana
i a Catalunya torna a registrar un nou revifament de l’impuls
alcista.

Les dades dels habitatges iniciats a Catalunya durant el primer
trimestre de 2005 han tornat a sorprendre per l’assoliment de
nous màxims històrics quan ja es donava per iniciada la fase de
desacceleració del creixement. En termes acumulats dels dar-
rers dotze mesos, tant els habitatges iniciats  –101.315–, com
els acabats –72.541– marquen rècords històrics, fet que es veu
corroborat pel revifament particularment notable –un 13,6%–,
del ritme de creixement dels projectes visats a la província.

Habitatges iniciats
(taxa de variació interanual)(%)

Barcelona RMB Catalunya
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El primer que posen de relleu aquestes dades és la ferma con-
fiança dels empresaris del sector en la solvència de la demanda
i potser també la urgència d’estirar al màxim la conjuntura ex-
pansiva atesos els avisos que cada cop sovintegen més sobre la
creixent sobrevaloració del mercat residencial. No s’ha d’obli-
dar però, que es tracta d’una oferta molt segmentada, amb una
elevada participació d’operadors de caràcter local, que hom su-
posa bons coneixedors del seu mercat.

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

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

A banda de que els projectes immobiliaris tenen un període de
gestació molt llarg, els promotors i les entitats que els financen
prenen les seves decisions d’inversió en funció dels resultats
obtinguts en el present i passat més recent i no tant en les expec-
tatives generals. “Si en els darrers anys s’ha venut sense massa
problema tot el que s’ha construït, perquè no s’ha de mantenir
aquesta evolució uns mesos més?” s’interroguen.  És evident que
els preus no poden créixer indefinidament a aquest ritme però
sempre hi haurà el segment de demanda de millora disposat a
materialitzar les plusvàlues acumulades. Especialment si els
tipus d’interès i el creixement de l’economia es mantenen esta-
bles a mitjà termini com anuncien els mateixos organismes que
alerten del creixement excessiu dels preus.

Habitatges acabats a Catalunya segons promotor

Persones físiques i comunitats propiet. Societats mercantils

D'altres promotors privatsCooperatives

Administracions Públiques
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2004 1r.tr.2005 Variació (%) 1

Barcelona 5.090 1.173 –15,3
l'Hospitalet de Llobregat 1.229 220 6,8
Badalona 1.466 111 63,9
Sabadell 2.903 510 11,7
Terrassa 4.178 1.130 37,0
Santa Coloma de Gramenet 406 94 52,9
Mataró 1.235 379 24,6
Cornellà de Llobregat 405 86 103,3
Sant Boi de Llobregat 400 97 13,8
el Prat de Llobregat 279 199 276,9
Rubí 1.451 294 51,2
Sant Cugat 1.275 533 106,6
Viladecans 420 49 –5,9
Vilanova 960 358 17,0
Cerdanyola del Vallès 313 35 –17,4
Granollers 549 201 110,9

Total municipis grans 22.559 5.469 20,3

Total RMB 43.129 10.725 16,1

Total Catalunya 96.481 26.150 13,6
1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Distribució dels habitatges iniciats a Catalunya
(%)

 Barcelonès Resta àmbit metropolità
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Font: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

1r.tr.2005/1r.tr.2004 4,5 16,3 –37,4
2n.sem2004/2n.sem 2003 11,9 13,4 5,1

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

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
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Efectivament, la disponibilitat de crèdit en condicions molt fa-
vorables i el model de creixement de l’activitat econòmica ba-
sat en l’ús intensiu de mà d’obra es poden identificar fàcilment
com les raons de fons que mantenen l’impuls de la demanda.
Atès que aquest és un model que ara per ara ens permet mante-
nir un diferencial de creixement positiu en relació amb la resta
de la Unió Europea, ningú sembla interessat en forçar l’inevi-
table canvi de rumb que ens encamini cap a una economia més
competitiva i amb un creixement sostenible. Això no treu però,
que el nivell que han assolit els preus de venda a determinats
municipis comença a pesar en les decisions d’inversió de pro-
motors i financers.   

Centrant-nos en l’anàlisi de les dades de construcció residencial
del primer trimestre d’enguany, s’observen dinàmiques lleu-
ment diferents entre àmbits. A la relativa estabilització del
nombre d’habitatges iniciats a la ciutat central, s’hi contraposa
l’expansió que s’ha produït a la resta de la regió metropolitana
i, encara més, la de la resta de Catalunya. Sembla que l’oferta
de nous habitatges augmenta a mesura que ens allunyem de la
capital. A banda del condicionant de la disponibilitat de sòl,
aquest diferent dinamisme sembla obeir també a un cert des-
plaçament de l’activitat promotora del mercat més madur i car
cap a zones amb un major potencial de creixement dels preus.  

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats

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

1. Ciutat Vella 347 209 6 –79,7 181 237 15 –36,4
2. l'Eixample 638 426 50 –52,1 298 629 121 109,4
3. Sants-Montjuïc 515 524 31 –39,9 222 761 53 –35,2
4. Les Corts 156 129 85 104,0 133 97 20 78,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 399 275 20 –44,1 263 139 8 –31,2
6. Gràcia 350 276 47 –47,3 185 142 33 –14,9
7. Horta-Guinardó 513 417 53 –19,5 229 279 50 –1,5
8. Nou Barris 742 250 73 –57,2 379 366 69 –48,8
9. Sant Andreu 553 822 317 12,7 819 547 102 –72,8

10. Sant Martí 1.194 1.748 489 46,8 1.298 1.436 192 –27,9
Sense dades 8 14 2 62,5 4 8 3 100,0

Barcelona 5.415 5.090 1.173 –15,3 4.011 4.641 666 –29,5

Habitatges iniciats a la regió metropolitana (milers)
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Actuacions de rehabilitació a Barcelona1
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Construcció d’habitatges

1 Promocions de l'Incasol corresponents a remodelació de barris, no qualificats com a HPO. 2 Figura extinta des de l'acabament de l'anterior Pla de l'Habitatge el 2002.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona segons règim de protecció

Iniciats Acabats

Total hab. Promoció HPO Règim HPO Règim Protegits Total hab. Promoció HPO Règim HPO Règim Protegits
protegits pública1 general especial de la CCAA2 Lloguer protegits pública1 general especial de la CCAA2 Lloguer

1998 600 312 60 47 85 96 778 281 119 322 0 56
1999 1.469 538 85 11 704 131 1.072 300 1 135 197 439
2000 1.170 461 151 42 423 93 854 179 22 14 364 275
2001 1.135 291 132 115 425 172 1.116 455 35 110 189 327
2002 1.742 492 380 82 28 760 1.336 460 106 56 676 38

2003 1.337 130 396 71 — 740 845 263 189 55 195 143
1r. tr. 691 130 175 44 — 342 328 60 70 0 195 3
2n.tr. 209 0 144 0 — 65 15 0 0 0 — 15
3r.tr 336 0 76 27 — 233 407 203 40 44 — 120
4t.tr. 101 0 1 0 — 100 95 0 79 11 — 5

2004 879 24 412 56 — 387 1.806 260 429 78 — 1.039
1r. tr. 124 0 84 40 — 0 441 0 28 0 — 413
2n.tr. 308 0 8 0 — 300 498 84 122 21 — 271
3r. tr. 129 24 77 0 — 28 223 111 86 26 — 0
4t.tr. 318 0 243 16 — 59 644 65 193 31 — 355

2005
1r.tr. 106 75 31 0 — 0 191 107 4 16 — 64

Al conjunt de la regió metropolitana, el creixement de l’oferta
d’habitatges en construcció en el que va d’any és especialment
notable als municipis grans, amb l’excepció de Barcelona. A
més, els increments més significatius, ja sigui en termes abso-
luts o relatius, s’estan donant a municipis amb uns preus de
venda a l’entorn o per sota de la mitjana de la regió metropoli-
tana, entre els 2.500 i els 2.900 €/m2. És el cas, entre d’altres,
de Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró, Rubí, El Prat, i Vila-
nova i la Geltrú. Sant Cugat, amb un creixement de l’oferta en
construcció que més que dobla la d’un any abans, és l’únic
municipi d’entre els 16 més grans en el que coincideix un in-
crement important de l’oferta amb una mitjana dels preus de
venda per sobre dels 3.500 €/m2 .  

Si es fa extensiu a l’actual conjuntura el que s’ha vist en ante-
riors cicles expansius del mercat residencial, quan es generalit-
za un creixement dels preus més elevat a l’entorn metropolità i
a la resta del país que a la ciutat central –es comença a reduir
el diferencial de preus entre els extrems– s’estaria a les portes
del final de la fase més explosiva del cicle expansiu. Tot i que
la situació actual no és comparable a la d’èpoques anteriors
bàsicament per l’estabilitat i el nivell dels tipus d’interès, hi ha
indicis que apunten que el mercat residencial ha entrat ja en la
fase de moderació del creixement dels preus, fet que es traduirà
en una clara contenció de l’oferta.

Pel que fa a Barcelona, el nombre d’habitatges iniciats els dar-
rers dotze mesos no arriba als cinc mil, la mitjana anual del
darrer quadrienni. La distribució de les noves promocions per
districtes mostra una notable polarització en els de Sant Martí i
Sant Andreu –entre ambdós acullen dos terços dels habitatges
iniciats durant el primer trimestre d’enguany–, els únics, junta-
ment amb Les Corts, on creix la dotació de sostre residencial
nou. Pel que fa a les actuacions de rehabilitació, les xifres de
començament d’any confirmen la tendència descendent regis-
trada durant 2004. Una evolució que no difereix de la que pre-
senten les xifres de rehabilitació al conjunt de la província
segons els projectes d’habitatges visats.  

1 Sol·licituds de subvenció presentades a la campanya "Barcelona posa't guapa"
Font: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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Dins d’un marc general de moderació, remunta
significativament el sostre previst a les llicències en relació
amb un any enrera. En termes absoluts, l’obra nova suma més
m2 de sostre, mentre que reformes i ampliacions concentren
més expedients. 

Tant en termes de superfície com de nombre d’expedients les
llicències d’obres aprovades durant el primer trimestre de 2005
han experimentat una notable revifalla en comparació amb un
any enrera. En termes de superfície, el volum total de sostre
gestionat s’apropa als 400.000 m2, un 35,8% més que un any
enrera, i si bé queda lluny dels màxims trimestrals assolits en
2002, se situa lleugerament per sobre de la mitjana del quin-
quenni 2000-2004. La distribució d’aquest sostre entre obra
nova i de reforma i/o ampliació s’assembla molt a la d’anys
anteriors, amb un 72,4% per a la primera i un 27,6% per a la
segona. 

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 sos-
tre 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 per usos i districtes (m2) (1r.tr. 2005)

Residencial
Locals comercials i oficines Altres

Aparcament

superfície (m2)

Sant Martí
Sant Andreu

Nou Barris
Horta-Guinardó

Gràcia
Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts
Sants-Montjuïc

L'Eixample
Ciutat Vella

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

1r.tr.2005/1r.tr.2004 36,9 33,1 35,8
1r.tr.2004/1r.tr.2003 –48,9 –51,3 –49,6

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

Quant al nombre d’expedients, s’han resolt 255, un 22,6% més
que durant el primer trimestre de 2004. Mentre que el nombre
d’expedients d’obra nova s’ha mantingut estable, han augmen-
tat significativament els d’ampliació i els de reforma fins a
representar un 65% del total; una novetat que il·lustra el pes
creixent de l’obra de reforma en una ciutat molt saturada des del
punt de vista edificatori i que ha concentrat una bona part de
l’obra nova feta durant els darrers quinze anys en zones de re-
ordenació urbanística, principalment al districte de Sant Martí. 

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. 71.604 76.382 9.828 30.963 83.039 9.062 280.878 106.895 387.773
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Llicències d’obres

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. 912 262 1.174 2.532

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

1r.tr.2005/1r.tr.2004 8,8 10,5 9,2
1r.tr.2004/1r.tr.2003 –50,3 48,1 –41,8

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

Pel que fa a la resta d’usos d’obra nova, els expedients d’obra
residencial i els destinats a aparcaments concentren, com és ha-
bitual, els volums de sostre més importants. Aquesta vegada
destaca la construcció de dues promocions residencials d’ha-
bitatge protegit, una amb 42 habitatges al districte de Gràcia
del Patronat Municipal de l’Habitatge i una altra a Nou Barris
amb 58 habitatges de l’Incasol. En aquest darrer districte també
s’ha aprovat la construcció d’un gran edifici d’oficines i apar-
cament amb gairebé 40.000 m2 de sostre total. Per últim, i dins
del procés de construcció del recinte firal Montjuïc-2, cal situar
la llicència per la construcció d’un edifici de més de 16.000 m2

a l’eix central del recinte.   

Pel que fa al segment de reforma i ampliació, l’augment del
33,1% de la superfície i del 28,9% en el nombre d’expedients
aprovats aquest primer trimestre il·lustra el paper cada cop més
important d’aquest segment d’obra, en línia amb la tendència
de les grans ciutats europees segons dades d’Euroconstruct.
Una gran majoria d’aquests expedients corresponen a amplia-
cions i reformes estructurals d’habitatges, i cada cop més, a la
conversió de locals comercials en habitatges. També en això se
segueix el model d’algunes grans ciutats europees, on és molt
més habitual que aquí que els baixos dels edificis residencials
estiguin ocupats per habitatges i no per locals comercials. Val a
dir que aquest procés és paral·lel a l’enfortiment de l’equipa-
ment comercial de proximitat mitjançant els eixos comercials
tradicionals de barri –divuit en aquests moments–, que coexis-
teixen sense problemes amb les grans superfícies comercials.
Per últim, resta constatar la recuperació del caràcter residencial
del Passeig de Gràcia, amb una nova llicència per 20 habitatges
d’alta categoria, i el seu assentament també com a eix hoteler,
amb un expedient de reforma d’una antiga seu de banc en un
hotel.  

Dins del segment d’obra nova, el més novedós de les dades del
primer trimestre d’enguany és el perfil ascendent que mostren
els edificis destinats a equipaments, i, en particular, els de caire
sanitari i/o d’assistència geriàtrica. Cal anotar que, veient les
dades dels darrers anys, hi ha una certa preferència per ubicar
aquests establiments en els districtes alts de la ciutat, i, en par-
ticular, en les zones de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta més
properes a Collserola. Encara en el capítol d’equipaments, tam-
bé s’ha aprovat la construcció de dues comissaries de Mossos
d’Esquadra de les previstes en el pla de desplegament d’aquest
cos de seguretat a la ciutat. 

Habitatges de nova planta previstos

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

variació (%)nombre d'habitatges
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Preus al mercat residencial de la regió metropolitana de Barcelona

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

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

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

2004 2003-2004 2000-2004 1996 2004 2003 2004 2004 (m2) (2004)

1. Badalona 2.922 17,4 16,1 66,7 69,7 259,7 322,9 113 920
2. Barcelona 4.193 20,6 18,0 100,0 100,0 405,9 438,6 107 2.703
3. Castelldefels 3.163 17,4 13,7 — 75,4 338,9 441,7 141 380
4. Cerdanyola del Vallès 3.563 42,7 23,4 61,9 85,0 262,5 339,7 97 62
5. Cornellà de Llobregat 3.067 20,0 13,9 — 73,1 290,3 336,8 113 272
6. Gavà 2.861 19,6 17,8 67,7 68,2 231,2 304,2 110 136
7. Granollers 2.771 24,9 22,3 60,3 66,1 233,9 254,5 94 126

8. l'Hospitalet de Llobregat 3.304 11,7 16,4 75,1 78,8 298,4 341,4 106 318
9. Martorell 2.547 35,7 22,1 44,0 60,7 195,5 229,1 91 97

10. el Masnou 2.981 5,4 16,9 59,7 71,1 331,2 400,9 136 211
11. Mataró 2.930 20,5 19,4 55,4 69,9 233,4 323,6 116 453
12. Mollet del Vallès 2.662 20,9 18,9 — 63,5 214,5 241,9 93 85
13. Montcada i Reixac 2.602 39,5 15,4 — 62,1 207,7 277,0 107 18
14. el Prat de Llobregat 2.731 9,6 15,7 — 65,1 266,1 315,3 117 134

15. Ripollet 2.664 24,9 21,1 57,5 63,5 247,9 283,6 107 133
16. Rubí 2.503 20,1 17,0 — 59,7 204,3 251,1 104 564
17. Sabadell 2.789 18,9 18,4 64,5 66,5 236,6 298,1 109 1.232
18. Sant Boi de Llobregat 2.713 20,3 14,6 — 64,7 241,3 307,4 117 241
19. Sant Cugat del Vallès 3.555 12,3 16,7 85,9 84,8 369,3 418,6 120 876
20. Sant Feliu de Llobregat 2.981 12,1 16,8 — 71,1 280,3 363,8 123 96
21. Sant Joan Despí 3.084 6,7 13,0 — 73,6 307,0 416,9 137 31

22. Sant Just Desvern 5.499 64,9 33,8 78,1 131,1 474,8 841,4 153 6
23. Santa Coloma de Gramenet 2.890 28,7 14,8 — 68,9 223,9 317,7 110 148
24. Sitges 4.229 20,0 22,6 — 100,9 507,2 637,6 150 94
25. Terrassa 2.505 18,2 19,1 54,7 59,7 205,6 257,3 104 1.301
26. Viladecans 2.838 23,2 18,2 — 67,7 236,8 283,1 101 365
27. Vilafranca del Penedès 2.445 31,1 25,9 48,5 58,3 199,6 258,6 107 237
28. Vilanova i la Geltrú 2.890 25,2 24,4 50,5 68,9 227,4 292,6 103 554

El moviment clarament alcista que en general han registrat els
preus mitjans de venda del sostre residencial a la regió
metropolitana durant el 2004 no és incompatible amb senyals
clars d’alentiment del creixement en municipis on l’oferta de
noves promocions ha mantingut un to expansiu. 

La simple observació del ventall de preus del sostre residencial
que conviuen als diferents municipis de la regió metropolitana
de Barcelona genera la reflexió típica sobre la disparitat de
preus que pot arribar a presentar un mateix producte destinat a
satisfer unes mateixes necessitats bàsiques. És una realitat del
mercat que ningú discuteix. Per a una mateixa tipologia de pro-
ductes, la localització de la promoció dins del corresponent
municipi i la ubicació més o menys cèntrica d’aquest en el ma-
pa metropolità, acostumen a ser factors condicionants del preu
de venda. Condicionants que, a mesura que millora l’espai pú-
blic en general i s’homogeneïtza la dotació de serveis arreu del
territori, van perdent pes.  

Hom tendeix a pensar que en una conjuntura de forta pressió de
la demanda com la viscuda aquests darrers anys, els preus de
venda haurien tendit a igualar-se per la banda alta. Efectiva-
ment, encara que a simple vista pot costar d’apreciar, aquesta
ha estat la tendència de fons. Si hom rebutja els valors més ex-
trems en preu i escassetat d’oferta, s’observa que en només tres
anys (2001-2004) la diferència entre els preus mitjans del mu-
nicipi amb el preu més alt i el més baix s’ha reduït prop d’una
tercera part. El factor explicatiu immediat és que els increments
de preus més intensos en termes percentuals han sovintejat més
en els municipis amb un nivell de preus al voltant de la mitja-
na o a la banda baixa que no pas entre els més cars. 

Si es deixa de banda el cas extrem (per l’escassa oferta con-
templada) de Sant Just Desvern, es detecten set municipis que
durant el període 2000-2004 han registrat increments mitjans
del preu de venda del sostre residencial nou per sobre del 20%
anual. D’aquests set, cinc –Granollers, Martorell, Ripollet, Vila-
franca del Penedès i Vilanova i la Geltrú– tenen actualment una
oferta d’habitatges nous amb un ventall de preus a l’entorn dels
2.500-2.700 €/m2, el més baix de la regió metropolitana. Eren
i continuen sent, juntament amb Terrassa, Rubí i Montcada i
Reixac, les opcions més assequibles. Amb el petit detall que
són les que més s’han encarit en termes relatius.    
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Preus al mercat residencial de la regió metropolitana

A la banda alta del ventall de preus, dels quatre municipis amb
un preu mitjà de l’oferta d’habitatges nous en venda per sobre
dels 3.500€/m2, dos, Cerdanyola i Sitges, han registrat incre-
ments a l’entorn del 23% anual mentre que en els altres dos,
Barcelona i Sant Cugat, els increments anuals s’han mogut a
l’entorn del 17-18%. Els increments més minsos en termes re-
latius, al voltant del 14%, corresponen a tres municipis del Baix
Llobregat –Castelldefels, Cornellà i Sant Joan Despí– amb una
mitjana de preus molt similar i estimada lleument per sobre
dels 3.000 €/m2.

Aquesta referència a l’evolució del preu/m2 del sostre residen-
cial nou als principals nuclis urbans de la regió metropolitana
s’ha de completar amb una mínima observació de quina ha
estat l’evolució de la superfície mitjana de l’oferta i del preu
unitari de venda. Aquest darrer, notablement condicionat per la
disponibilitat i preu del finançament hipotecari. A aquests efec-
tes, s’ha optat per una representació gràfica en la que la totali-
tat dels municipis considerats apareixen agrupats a l’entorn de
tres rectes que representen les mitjanes teòriques de les inter-
seccions dels dos valors corresponents a cada municipi i any. 

El primer que s’observa és un desplaçament lateral de les rec-
tes seguint l’eix dels preus unitaris. Desplaçament que indica
un augment d’aquest preu. Crida també l’atenció que mentre
dues de les rectes –les de 1991 i 2001– són gairebé paral·leles,
la de 2004 s’aplana notablement. L’interès l’hem de concentrar
en aquest darrer moviment, atès que les dues primeres corres-
ponen a mostres que no són estrictament comparables perquè el
nombre de municipis inclosos en una i altre –13 i 28– és molt
diferent. Així, el desplaçament cap a baix i la major concentra-
ció del núvol de punts de 2001 en relació amb el de 1991, res-
pon tant a les característiques dels municipis inclosos per pri-
mera vegada a la mostra com a la reducció de la superfície mit-
jana de l’oferta d’habitatges dels municipis presents a les dues
observacions.

Així, els aspectes més rellevants de les dades de 2004 són l’es-
mentat aplanament de la recta i l’augment de la dispersió de les
observacions. Moviments que responen a una lleu reducció de
la superfície mitjana dels habitatges, alhora que una part signi-
ficativa dels municipis no segueixen aquesta tendència i l’ofer-
ta més recent té una superfície mitjana més elevada que la de
2001. En unes altres paraules, l’oferta metropolitana de sostre
residencial nou ha guanyat diversitat si es compara amb la de
la segona meitat dels noranta. En tot cas, en el que va de segle,
la tendència general que es desprèn del gràfic és que l’elevat
increment del preu/m2 respon a un augment lleument més mo-
derat del preu unitari combinat amb una reducció de la superfí-
cie mitjana dels habitatges.       
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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 (2n. semestre 2004)

Oficines i despatxos (91,1%)

Serveis a les empreses (4,2%)
Serveis al consumidor (1,9%)

Magatzems (1,3%) Indústries i tallers (0,3%)

Vendes (1,2%)

2004 ha estat un any marcat per l’estabilitat dels preus de
lloguer i la bona absorció de nombrosos projectes a zones de
nova centralitat. 

Segons les dades de dinàmica de contractació i preus de lloguer
d’oficines obtingudes a partir de la informació de base facilita-
da per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, 2004 ha
estat un any de transició en el que la demanda ha anat absorbint
a bon ritme els nous projectes apareguts, en especial a les zones
del 22@, Diagonal Mar, Plaça Cerdà i la Zona Franca. La forta-
lesa de la demanda –mesurada per un important augment del
10,3% del volum de contractació després d’un bienni d’atonia–,
s’ha recolzat en el to expansiu de l’economia, amb un perfil cla-
rament superior al d’altres països de l’entorn i amb un balanç
global força positiu del mercat laboral i dels beneficis empre-
sarials.  

Les rendes de lloguer, per la seva banda, s’han mantingut molt
estables en relació amb l’any anterior a totes les categories ana-
litzades. Així, els preus mitjans dels immobles destinats a ofici-
nes al conjunt de la ciutat i en tot tipus d’edificis s’han situat en
8,30 €/m2/mes, un 3,1% menys que un any enrera, mentre que
el preu màxim assolit en immobles especialitzats i d’ús exclusiu
terciari situats a l’Eix Central de Negocis s’ha mantingut en els
23-24€/m2/mes que ja s’havien registrat l’any anterior. 

Aquesta estabilitat dels preus ha afavorit un augment de la
superfície mitjana contractada que, pel conjunt de la ciutat, ha
passat de 116 a 149 m2. I a la inversa, l’evolució dels preus ha
afavorit la contractació de superfícies més àmplies. En els edi-
ficis nous i d’ús exclusiu la superfície mitjana se situa a l’entorn
dels 500/600 m2. Òbviament, resten fora d’aquestes mitjanes els
contractes singulars corresponents a nous projectes de gran
envergadura, com les seus de Gas Natural a la Barceloneta, la
d’Aigües de Barcelona a Glòries o la de la CMT al llevant de
la ciutat. 

Al llarg de 2004 s’ha accentuat la transformació d’usos a les
zones cèntriques de la ciutat, amb especial èmfasi en la recon-
versió d’edificis d’oficines en habitatges. De fet, es tracta d’una
transformació més simbòlica que representativa quantitativa-
ment en termes de m2, i, en molts casos suposa un retorn a l’ús
originari de l’edifici. Aquesta reconversió ha estat afavorida tant
per la revalorització dels actius residencials com per l’augment
de l’oferta terciària d’alta categoria a zones de nova centralitat
com el 22@ o Diagonal Mar, i també a altres ubicacions de l’à-
rea metropolitana com Sant Cugat, Sant Just, Cornellà o Esplu-
gues. 

Un darrer apunt per a recordar el manteniment de la sisena posi-
ció de Barcelona en el rànquing europeu de millors ciutats per
ubicar un negoci. L’estudi, elaborat des de 1990 per una presti-
giosa agència internacional de serveis immobiliaris, destaca en la
seva edició de 2004 l’interès i els esforços de la ciutat per situar-
se i promocionar-se com a centre de negocis, així com la millo-
ra en la disponibilitat d’espai per a oficines, en la qualitat de les
telecomunicacions i en la disponibilitat de personal qualificat. 

Preu mitjà declarat dels locals d’oficines

2000 2001 2002 2003 2004

1. Ciutat Vella 8,01 8,95 7,53 7,30 8,70
2. l'Eixample 8,36 9,26 9,32 9,44 9,04
3. Sants-Montjuïc 6,89 8,24 7,80 6,47 7,40
4. Les Corts 8,50 9,52 8,69 8,64 8,73
5. Sarrià-Sant Gervasi 8,83 9,71 8,97 9,83 8,86
6. Gràcia 8,53 9,53 7,94 8,92 7,63
7. Horta-Guinardó 8,90 8,49 7,19 7,44 8,40
8. Nou Barris 6,96 7,83 8,36 9,30 6,77
9. Sant Andreu 6,80 7,79 7,70 6,17 6,94

10. Sant Martí 5,99 7,21 6,05 6,11 5,70

Barcelona 8,11 9,40 8,40 8,56 8,30

Preu màxim de les oficines
a l'Eix Central de Negocis 22,00 27,04 25,00 23,30 23,00

Superfície mitjana dels locals d’oficines

2000 2001 2002 2003 2004

1. Ciutat Vella 64 117 110 78 76
2. l'Eixample 128 122 125 115 144
3. Sants-Montjuïc 90 123 114 130 314
4. Les Corts 157 165 136 107 87
5. Sarrià-Sant Gervasi 149 104 131 151 134
6. Gràcia 150 103 69 95 154
7. Horta-Guinardó 60 66 62 61 49
8. Nou Barris 75 74 72 98 144
9. Sant Andreu 97 162 243 131 171

10. Sant Martí 147 140 129 129 175

Barcelona 123 118 123 116 149

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

Posició en diferents epígrafs 1992 2003 2004

Qualitat/preu de l'espai per a oficines 13 4 4
Disponibilitat d'espai per a oficines 8 6 5
Qualitat de les telecomunicacions 19 18 15

Disponibilitat de personal qualificat n.d. 12 9
Cost del personal n.d. 5 5
Qualitat de vida dels empleats 5 1 1

Índex general 13 6 6

Font: Cushman&Wakefield Healey&Baker
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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 (%)
(2n. semestre 2004)

Alimentació (19,2%)Tèxtil (5,5%)

Resta comerç
al detall (8,3%)

Restauració (10,3%)

Serveis immobiliaris i
a les empreses (5,9%)

Resta de serveis culturals
 i personals (10,5%)

Serveis
(26,7%)

Comerç al detall
(33,0%)

Resta i altres
(0,2%)

Comerç a l'engròs
(40,2%)

Sovint es tracta de cadenes o franquícies que poden pagar ren-
des molt superiors als operadors locals, que en alguns casos
encara gaudeixen de contractes indefinits amb condicions eco-
nòmiques molt avantatjoses en comparació amb locals contigus. 

Aquest segment és molt actiu, i es beneficia de la positiva con-
juntura econòmica i de la fortalesa de la demanda interna, re-
colzada al seu torn en l’augment de l’ocupació i de la riquesa
de les llars. La intensa competència pels pocs locals disponi-
bles d’aquests carrers cèntrics marca la tendència alcista dels
preus i uns valors nominals de rendes sense cap relació amb la
resta del teixit immobiliari comercial a la ciutat, a l’entorn dels
170€/m2/mes. 

Els carrers secundaris i els eixos comercials de barri mantenen
una dinàmica similar però amb nivells de rendes molt inferiors.
La clau d’aquest dinamisme rau en el procés de renovació que
caracteritza aquest segment en els darrers anys, que actua com
un dels eixos vertebradors de la vida de barri, i que es basa en
la creixent demanda de comerç i serveis de qualitat i de proxi-
mitat. Alhora, l’augment de la immigració té efectes duals sobre
aquest teixits, primer, com a demanda de consum, però també
com una alternativa d’oferta. Un cas absolutament paradigmàtic
es dóna a Ciutat Vella, on, de forma creixent, les botigues i els
locals de serveis administrats per immigrants d’origen estran-
ger –especialment asiàtic– estan contribuint a cohesionar els
barris –sobretot el Raval i el Gòtic–, i a mantenir els serveis de
proximitat, amb locals de queviures, carnisseries, forns, bars,
restaurants, perruqueries o locutoris. 

Pel que fa als grans centres comercials, les nombroses apertu-
res dels darrers anys –l’última la corresponent a El Corte Inglés
a Can Dragó– han incrementat la competència i en alguns ca-
sos, han comportat tancaments de locals i/o descensos dels
preus de lloguer. Per garantir la viabilitat, els centres afectats
han realitzat reformes i adaptacions; és el cas del Maremàgnum
o d’Heron City, que ha transformat 7.000 m2 d’espais de lleure
en el primer gran outlet urbà de la ciutat. 

Les rendes de lloguer de locals comercials cauen lleugerament
al conjunt de la ciutat, però mantenen el ritme alcista en les
zones cèntriques. 

Després de sis anys de creixement en termes nominals, els
preus de lloguer dels locals comercials destinats a vendes i per
a serveis personals al conjunt de la ciutat han experimentat una
lleugera davallada del 3,9%. Ara bé, si es segmenta aquest mer-
cat per zones, s’observen dinàmiques de preus i volum de con-
tractació contraposades que perfilen una especialització cada
cop més accentuada. 

En primer lloc, els principals eixos comercials situats al centre
de la ciutat continuen sotmesos a una dinàmica molt intensa de
renovació i modernització, en la que la pressió de la demanda de
consum de residents s’afegeix la de no residents –visitants oca-
sionals i turistes que pernocten o no en la ciutat i que cada cop
destinen una part superior del seu pressupost a compres–, amb
una demanda notable de marques nacionals i internacionals. 

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
2000 2001 2002 2003 2004

(€€ /m2/mes)

1. Ciutat Vella 7,85 7,76 8,79 8,51 8,58
2. l'Eixample 7,89 9,49 9,29 9,48 8,61
3. Sants-Montjuïc 7,56 7,16 7,71 7,78 7,90
4. Les Corts 7,89 8,58 8,71 9,12 7,44
5. Sarrià-Sant Gervasi 8,14 8,93 9,22 8,91 9,10
6. Gràcia 7,25 7,18 7,35 7,90 8,18
7. Horta-Guinardó 7,58 7,26 7,55 7,88 8,02
8. Nou Barris 6,98 7,19 7,23 7,72 8,10
9. Sant Andreu 7,04 7,50 7,74 7,76 9,00

10. Sant Martí 5,90 6,21 6,29 6,79 6,10

Barcelona 7,54 7,98 8,14 8,34 8,02

Superfície mitjana dels locals comercials llogats
2000 2001 2002 2003 2004

(m2)

1. Ciutat Vella 104 105 136 131 307
2. l'Eixample 182 130 149 140 166
3. Sants-Montjuïc 90 93 113 172 123
4. Les Corts 109 114 129 87 126
5. Sarrià-Sant Gervasi 131 133 143 170 179
6. Gràcia 112 83 107 85 92
7. Horta-Guinardó 78 87 64 75 96
8. Nou Barris 85 84 83 71 99
9. Sant Andreu 118 124 124 121 128

10. Sant Martí 152 203 185 177 150

Barcelona 126 120 130 132 148
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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 707.350 385.250 322.100 2.137.000 1.256.756 880.244 3.099.500 1.826.600 1.272.900
4t.tr.2002 721.610 393.900 327.710 2.202.128 1.279.486 922.642 3.220.700 1.886.500 1.334.200

1r.tr.2003 729.800 397.250 332.550 2.231.322 1.300.290 931.032 3.273.300 1.916.000 1.357.300
2n.tr.2003 734.110 400.250 333.860 2.265.234 1.308.841 956.393 3.316.200 1.926.000 1.390.200
3r.tr.2003 741.520 405.970 335.550 2.300.852 1.323.666 977.186 3.383.600 1.954.800 1.428.800
4t.tr.2003 745.800 406.970 338.830 2.309.607 1.332.044 977.563 3.385.100 1.962.300 1.422.800

1r.tr.2004 750.610 407.180 343.430 2.321.916 1.324.419 997.497 3.396.500 1.952.100 1.444.400
2n.tr.2004 752.100 406.970 345.130 2.331.692 1.327.802 1.003.890 3.441.900 1.970.900 1.471.000
3r.tr.2004 746.400 407.060 339.340 2.332.335 1.329.537 1.002.798 3.467.700 1.982.800 1.484.900
4t.tr.2004 748.900 406.930 341.970 2.340.646 1.330.172 1.010.474 3.453.800 1.977.500 1.476.300

1r.tr.2005 756.000 408.800 347.200 2.358.700 1.341.600 1.017.100 3.481.000 1.994.800 1.486.200

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

El 2005 comença amb una revisió a fons dels resultats de l’EPA
corresponents als darrers anys.

Abans d’entrar a valorar l’evolució del mercat de treball durant
els primers mesos d’enguany és absolutament necessari fer una
breu referència als darrers canvis introduïts a l’Enquesta de
Població Activa. Tot just tres anys després de l’anterior revisió
metodològica que, en general i a més d’altres aspectes, va im-
plicar un augment significatiu de la població activa i de l’ocu-
pada i una reducció –menys intensa i generalitzada– del nom-
bre de desocupats, l’INE ha presentat una revisió a fons dels
resultats de l’EPA d’ençà el 1996. De les raons que impulsen
aquesta nova modificació en destacarem bàsicament les rela-
cionades amb l’actualització de la base demogràfica utilitzada
i la incorporació de la nova normativa europea, a banda de can-
vis en el mètode de recollida de la informació.  

El Cens de Població de 2001 ha posat de manifest que les
projeccions derivades del de 1991 utilitzades per a l’anterior
revisió de l’EPA de 2002, no reflectien l’evolució real de la
població resident. Especialment la dels darrers anys, quan s’han
intensificat els fluxos migratoris. Això ha obligat a utilitzar
noves projeccions de població basades en el darrer cens i, atès
les característiques d’aquests fluxos –majoritàriament persones
en edat de treballar– a modificar els factors d’elevació.

Els principals resultats quantitatius pel conjunt d’Espanya a
final de 2004 es poden resumir en augments generalitzats del
nombre d’ocupats i d’aturats –5,6% i 7,6% respectivament– i
de les taxes d’activitat i d’atur, set i dues dècimes respectiva-
ment. A Catalunya, com a conseqüència del major pes de la po-
blació immigrant, l’impacte de la revisió ha estat més elevat.
La població ocupada s’ha incrementat prop d’un 8% i l’aturada
un 15%. La taxa d’activitat ha guanyat més d’un punt percen-
tual, el doble que la d’atur. Variacions aplicables a l’àmbit me-
tropolità, on la població activa ha guanyat de l’ordre del 8%.

1r.tr.05/ 4t.tr.04/ 4t.tr.03/ 4t.tr.02/
Variació (%) 1r.tr.04/ 4t.tr.03 4t.tr.02 4t.tr.01

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

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

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

Evolució de les taxes d'activitat metropolitana
(%)
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Font: INE, EPA província de Barcelona i elaboració pròpia.
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Població activa, atur i contractació

La magnitud d’aquesta revisió –que als nostres efectes repre-
senta un trencament de la sèrie de població activa metropo-
litana– aconsella que a l’hora de valorar els resultats dels
propers trimestres –com a mínim els corresponents al 2005– es
tingui present la possibilitat d’un cert biaix provocat per
l’efecte estadístic d’aquest canvi d’escala i del període de ro-
datge de la resta de canvis metodològics i operatius introduïts. 

Del creixement moderat de la població activa, cal destacar-ne
la progressiva normalització de les taxes d’activitat femenines.

A partir de la nova EPA, hom estima que la població activa
metropolitana del primer trimestre de 2005 ha crescut un 1,6%
en relació amb un any enrere. Una taxa que, amb el llast que li
representa la densa àrea central en la que s’estima un creixe-
ment inferior a l’1% per a la ciutat de Barcelona, es queda lluny
de l’augment registrat a la resta de Catalunya, alhora que
s’ajusta perfectament a la inevitable tendència definida els
darrers anys de desconcentració progressiva del teixit produc-
tiu metropolità.

Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

Variació interanual de l'atur registrat
(%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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A banda de la tendència més o menys expansiva de la població
activa, un tret comú a tots els àmbits contemplats és el creixent
protagonisme de la dona en el mercat de treball. Amb aquest
començament d’any no sembla pas que el 2005 hagi de trencar
la tendència dels darrers anys. Així, la població activa femenina
a Barcelona durant el primer trimestre d’enguany ha més que
doblat el ritme de creixement de la masculina. A mesura que
s’amplia l’àmbit geogràfic de referència, augmenta la intensitat
del creixement de la població activa femenina, alhora que es
manté estable el diferencial estimat en unes set dècimes amb la
masculina.   

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 abril 2005 44.292 20.749 23.543 146.642 65.234 81.408 201.543 86.850 114.693
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Població activa, atur i contractació

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. 1995 11.121 37.057 27.890 176 23.658 4.535 40.906 6.793
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 març 2003 4.922 22.077 20.222 219 8.087 2.705 31.875 4.335
30 juny 2003 5.097 21.294 20.040 280 7.739 2.684 31.115 4.613
30 set. 2003 5.076 21.605 20.065 346 7.834 2.715 31.365 4.486
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 abril 2005 3.869 19.768 20.655 246 6.822 2.739 30.884 3.601

Regió Metropolitana

31 des. 1995 44.857 109.859 66.167 920 80.441 19.440 97.275 22.807
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 març 2003 18.800 70.832 56.803 584 36.938 11.845 85.331 11.737
30 juny 2003 18.721 68.296 56.223 634 35.623 11.764 82.396 12.823
30 set. 2003 19.379 69.610 56.823 680 36.691 12.257 83.485 12.699
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 abril 2005 16.034 68.474 62.134 641 34.973 12.607 87.092 11.329

Catalunya

31 des. 2004 25.414 97.453 84.654 1.535 48.813 19.535 122.876 14.762
30 abril 2005 23.313 94.178 84.052 1.499 48.676 18.205 118.642 14.521

La valoració moderadament positiva que mereix l’evolució de
la població activa es veu recolzada per l’augment de la pobla-
ció ocupada i l’estabilitat de les xifres d’aturats. Mentre les al-
tes d’afiliats en actiu creixen a una taxa interanual que s’acosta
al 2,5% a la regió metropolitana, el nombre d’aturats registrats
a final d’abril és un 1,2% més elevat que un any abans. Alhora,
l’evolució entre els residents a la ciutat central és d’un
creixement més moderat del nombre d’afiliats actius i una re-
ducció del 2,5% del nombre d’aturats. La primera conclusió
que es desprèn d’aquestes dades és que la major part de
l’augment de la població activa es imputable a la capacitat que
mostra l’actual conjuntura econòmica de crear nous llocs de
treball.

Barcelona RMB

Variació (%) ab.05/ab.04 ds.04/ds.03 ab.05/ab.04 ds.04/ds.03

menys de 25 anys –7,6 –11,4 –5,6 –8,6
25-44 anys –4,3 –4,0 –0,2 –1,8
45 i més 0,4 –0,3 4,8 4,5

Primari –34,4 –18,5 –9,6 –0,1
Indústria –7,4 –10,3 –1,8 –4,9
Construcció –1,8 –1,5 3,0 4,0
Serveis 0,2 –0,1 3,1 2,3
S.o.a. –11,7 –11,8 –4,8 –6,6

Font: Dades facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
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En paral·lel als canvis metodològics introduïts a l’EPA que han
significat un notable daltabaix de les dades fins ara conegudes,
amb les dades del mes de maig –difoses pocs dies abans del
tancament d’aquesta edició– s’ha materialitzat un canvi igual-
ment radical en la comptabilització de l’atur registrat. Atès que
les dades que es presenten en aquestes pàgines arriben només
fins a l’abril, deixarem per al proper número de Barcelona
Economia l’exposició detallada dels canvis introduïts i espe-
cialment de la seva incidència en el volums d’atur registrat als
diferents àmbits. Vagi per endavant que a Catalunya aquest
canvi de sistema de comptabilització equival, segons les po-
ques dades conegudes en el moment d’escriure aquest comen-
tari, a un augment de l’ordre del 25%. Al conjunt d’Espanya,
la repercussió és similar.

La magnitud del canvi i el trencament de sèries que previsi-
blement comportarà, tot i que es recalculin les dades dels dar-
rers anys per poder fer comparacions, i donat que en el moment
de tancar aquesta edició només es disposa d’una mostra molt
reduïda d’aquestes noves dades, ens reafirma en la idea de
mantenir les taules i els gràfics corresponents amb el format
fins ara habitual i ajornar fins el proper número, amb les dades
d’estiu, la presentació de les noves sèries i comentar àmplia-
ment els canvis metodològics. Hem fet però, una excepció.
Transitòriament, s’ha suprimit el detall de les taxes d’atur per
sexes –per l’escassetat de dades disponibles– alhora que s’han
recalculat pel total de la població activa aprofitant les dades de
la nova EPA i de la nova comptabilitat de l’atur registrat cor-
responent a Espanya, Catalunya i la província.

La creixent terciarització del teixit productiu i especialment la
velocitat a la que es fa aquesta transformació, genera un
desplaçament a l’alça de l’edat mitjana dels actius desocupats.

La contenció que presenten les xifres totals d’atur amaga una
diversitat de variacions que només es palesa quan l’anàlisi es fa
amb un cert detall. L’edat apareix cada cop més com un dels
factors determinants per explicar l’evolució de l’atur. Possible-
ment, amb més pes que el sexe. Hom pot dir que actualment
l’accessibilitat al mercat de treball es veu tant o més condicio-
nada per l’edat del treballador que no pas pel seu sexe. Les da-
des del primer terç d’enguany insisteixen en la tendència dels
darrers anys d’evolució lleument més positiva de l’atur femení
enfront del masculí. Una conseqüència directa del dinamisme
del terciari i del diferencial existent entre les respectives taxes
d’ocupació.     

El progressiu envelliment de la població en edat de treballar
–lleument mitigat pels fluxos migratoris– i el procés de trans-
formació del teixit productiu són dos dels factors que hom
identifica com a responsables del creixent envelliment dels ac-
tius desocupats. Amb dades de la regió metropolitana, el 2005
comença igual que va acabar el 2004: la reducció del nombre
de desocupats més joves es veu àmpliament compensada per
l’augment dels aturats de més de 45 anys. El moderat creixe-
ment que manté l’economia d’ençà el 2001 i l’abundància de
mà d’obra barata que ha representat la immigració irregular, ha
deixat fora del mercat de treball un nombre cada cop més elevat
de treballadors experimentats, però amb un perfil que no s’ajus-
ta al que requereixen les noves ocupacions i, en conseqüència,
cars. 

Aturats registrats
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Taxes d'atur registrat

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya 

31 des. 1994 12,7 13,4 12,6 16,5
31 des. 1995 11,3 11,8 11,1 15,1
31 des. 1996 11,0 11,3 10,9 15,0
31 des. 1997 9,9 10,2 9,8 14,2
31 des. 1998 8,5 8,7 8,4 12,4

31 des. 1999 7,8 7,9 7,7 10,1
31 des. 2000 7,2 7,5 7,3 10,8
31 des. 2001 7,6 8,0 7,8 10,9
31 des. 2002 7,8 8,1 8,0 11,2
31 des. 2003 7,7 8,1 7,9 11,0

31 març 2004 7,7 8,1 7,9 11,0
30 juny 2004 7,5 8,0 7,6 10,2
30 set. 2004 7,7 8,1 7,7 10,1
31 des. 2004 7,6 7,9 7,7 10,3

31 març 2005 7,5 7,9 7,6 10,4
30 abril 2005 7,4 7,7 7,5 10,1

Nota: Els canvis de l'EPA i també de l'atur registrat obliguen a recalcular les taxes d'atur
dels darrers nou anys. Les que aquí s'ofereixen, en una versió més reduïda del que és
habitual, són estimacions provisionals que s'hauran d'ajustar a mesura que es coneguin les
noves series d'atur registrat. 
Font: Elaboració pròpia amb dades de les OTG, INEM i EPA.
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La precarietat de les noves col·locacions es tradueix en un
increment de l’atur en els sectors que generen més llocs de
treball.

L’evolució recent de les xifres d’atur segons els sectors d’ac-
tivitat de procedència reflecteix tant els canvis que tenen lloc
en el model econòmic com en el mercat laboral. Així, la pèrdua
de teixit industrial que comporta l’amortització de llocs de
treball en algunes branques manufactureres es tradueix, curio-
sament, en una retallada del nombre d’actius desocupats en el
sector. Contràriament, el dinamisme del terciari i de la cons-
trucció en termes de nous llocs de treball té la contrapartida
d’un augment sostingut i força equivalent en termes relatius del
nombre d’aturats registrats. Moviments que es tradueixen en un
moderat retrocés de les taxes d’atur sectorials. 

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.

gn-ab.2005/ 2n.sem.2004/ 2004/ 2003/
Variació (%) gn-ab.2004 2n.sem.2003 2003 2002

Barcelona
Total contractes 9,6 33,3 24,4 –6,0
Temporals 9,4 34,5 25,8 –4,6
Indefinits 11,3 24,6 15,2 –13,9

RMB
Total contractes 2,2 27,2 23,4 –1,9
Temporals 1,4 28,4 24,7 –1,3
Indefinits 7,2 18,9 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
1r.tr. 185.196 157.706 27.490
2n.tr. 154.429 131.606 22.823
3r.tr. 155.555 137.046 18.509
4t.tr. 176.699 153.327 23.372

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
abril 74.816 64.379 10.437

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
1r.tr. 385.328 328.858 56.470
2n.tr. 335.433 288.196 47.237
3r.tr. 331.340 291.821 39.519
4t.tr. 387.161 336.656 50.505

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
abril 150.638 129.592 21.046

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-ab.2005 2005/04

Total Indefinits 20.861 20.826 41.687 11,3
– a temps parcial 4.575 2.692 7.267 10,1
– ordinaris 4.237 7.503 11.740 14,9
– incentivats 3.591 1.891 5.482 9,0
– convertits en indefinits 8.327 8.577 16.904 10,6
– resta 131 163 294 –12,0

Total Temporals 130.199 108.867 239.066 9,4
– a temps parcial 53.545 28.028 81.573 13,9
– obra o servei 19.202 33.377 52.579 1,1
– eventuals 34.113 38.037 72.150 6,6
– interinitat 21.067 6.762 27.829 22,4
– formació i pràctiques 1.003 1.081 2.084 –8,6
– resta 1.269 1.582 2.851 26,0

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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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
1r.tr. 27.005 36.468 26.162 204 70.792
2n.tr. 39.257 51.415 4.706 210 56.202
3r.tr. 38.931 48.722 4.410 409 47.462
4t.tr. 41.534 53.238 6.908 479 53.360

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
abril 19.822 18.855 2.008 256 23.438

Contractes indefinits a temps parcial

Contractes indefinits a temps parcial
Contractes indefinits a temps parcial/Totals indefinits
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L’augment de l’ocupació femenina es produeix en bona mesura
a través de la contractació temporal a temps parcial. 

Les estadístiques de contractes de treball registrats durant el
primer terç d’enguany sembla que comencen a reflectir els pri-
mers efectes del recent procés de regularització de treballadors
estrangers fins ara en situació irregular. L’augment, força con-
centrat a l’abril, ha estat especialment intens a la ciutat de
Barcelona i, en termes relatius, en la modalitat de contractes
indefinits. En el cas de la contractació temporal, destaquen els
contractes a temps parcial i els d’interinitat. Dues modalitats a
les que s’acullen majoritàriament les dones. A l’altre extrem,
els contractes eventuals i els per obra o servei, amb una major
presència d’homes, són els que menys han crescut. 

En consonància amb les modalitats contractuals més usades,
tant el sector industrial com el constructor tanquen el primer
terç d’enguany amb un volum de nous contractes laborals for-
malitzats més petit que un any enrere. El conjunt del terciari,
que acostuma a oferir uns índexs d’estabilitat laboral sensi-
blement més baixos que la indústria, acapara tot el creixement
de la contractació. 

Contractació indefinida

Contractes indefinits
Contractes indefinits/Total contractes
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gn-ab.2005/ 2n.sem.04/ 2004/ 2003/
Variació (%) gn-ab.2004 2n.sem.03 2003 2002

Menys d'1 mes 17,9 40,9 27,1 24,3
1-6 mesos 6,0 27,1 21,2 –6,2
6-18 mesos 9,3 40,0 21,9 –51,2
Més de 18 mesos 49,8 55,1 41,7 20,2
Indeterminada 5,0 34,8 29,1 –13,5

gn-ab.2005/ 2004/ 2003/ 2002/
Variació (%) gn-ab.2004 2003 2002 2001

Indústria –4,8 0,4 –25,0 –11,2
Construcció –1,8 5,4 –2,4 1,0
Serveis 11,7 27,8 –4,7 –7,6

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
abril 3.213 27,8 4.903 12,1 66.596 13,4

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

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

Autònoms
— Barcelona 1,7 1,8 2,0
— RMB 2,4 3,3 3,2
— Catalunya 3,1 3,6 3,4

Seguint el model d’un any abans, el ritme de creixement de l’ocu-
pació es revela més intens a l’entorn metropolità que no pas a
la ciutat central. De la mateixa manera que, en termes percen-
tuals, creix més fora que no pas dins de la regió metropolitana.
Un diferencial de creixement recolzat en el major dinamisme,
en l’actual conjuntura, de la petita i mitjana empresa a l’hora de
crear ocupació i en el protagonisme de la construcció i del ter-
ciari de proximitat. Alhora, s’hauria de relativitzar per l’efecte
estacional derivat de l’avançament en el calendari de la Setma-
na Santa, que ha forçat un avançament de la contractació labo-
ral de temporada al litoral i àrees de segona residència.

El manteniment del ritme de creixement del PIB a l’entorn del
3% s’ajusta a l’augment del nombre de nous llocs de treball,
majoritàriament de temporada i amb una presència creixent
de contractes a temps parcial.

Segons les dades d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat So-
cial, el 2005 ha començat mantenint la velocitat de creuer dels
darrers dos anys pel que fa a creació de llocs de treball al con-
junt de la regió metropolitana. Els gairebé 2,2 milions d’actius
afiliats als diferents règims amb els que la Seguretat Social
tanca el primer trimestre representen, a banda d’un nou màxim
històric, un creixement interanual de l’ordre del 2,4%, pràcti-
cament idèntic al mantingut durant el bienni 2003-2004. Un
ritme expansiu que els propers mesos previsiblement s’accen-
tuarà a mesura que es formalitzin els contractes de treball dels
immigrants que s’han acollit al darrer procés de regularització. 

Evolució de l'afiliació al Règim General (RMB)
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Treballadors afiliats a la Seguretat Social 

Règim General Autònoms Total afiliats

Període Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya

31 des. 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 jnuy 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
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

Barcelona Regió Metropolitana RMB/

març 05/ Catalunya
Sectors des. 2003 des. 2004 març 2005 des. 2003 des. 2004 març 2005 març04 (%) (%)

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.280 1.313 1.307 2.976 3.448 3.475 12,1 32,0
Alimentació i begudes 10.081 10.374 10.380 31.784 32.028 32.211 –0,2 48,5
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir 8.256 7.563 7.511 47.994 44.007 42.955 –11,3 66,5
Paper, edició, arts gràfiques i reprod. 17.436 16.943 16.841 41.010 39.779 39.947 –2,9 78,5
Química, cautxú i plàstics 19.677 17.806 17.691 69.658 66.652 66.849 –4,0 77,0
Ind. d'altres prod. minerals no metàl·lics 3.910 3.627 3.575 13.500 12.892 12.840 –5,7 57,7
Ind. metall inclòs maquinària i equip. 12.561 11.745 11.812 86.509 84.267 84.066 –3,3 71,7
Mat. i equip tècnic, electrònic i òptic 10.424 9.779 9.731 36.337 34.175 34.311 –5,4 78,5
Material de transport 23.590 24.531 25.164 45.509 46.578 47.478 2,9 86,7
Fabr. de mobles i altres ind. manufact. 3.436 3.346 3.301 15.281 14.823 14.824 –3,7 68,4
Prod. i distr. d'electricitat, gas i aigua 5.510 5.337 5.360 6.953 6.851 6.921 –1,0 63,6
Resta d'activitats industrials 1.757 1.904 1.890 8.514 8.344 8.320 –1,4 43,0

Indústria 116.638 112.955 113.256 403.049 390.396 390.722 –3,6 69,9
Construcció 46.599 45.351 47.081 131.079 133.421 139.479 –0,1 58,6
Venda i reparació de vehicles 10.237 10.429 10.374 28.914 29.765 29.971 2,9 60,1
Comerç a l'engròs i intermediaris 55.971 57.308 57.014 131.730 137.710 138.213 4,0 77,4
Comerç al detall  i reparacions 68.340 70.785 66.988 161.294 167.613 161.830 4,3 71,6
Hoteleria i restauració 46.586 47.206 46.911 80.676 83.490 84.923 2,5 63,8
Transports 21.804 22.020 22.125 46.788 47.357 47.843 2,4 69,3
Act. afíns transport, agències viatges 17.989 18.183 18.233 28.203 31.213 31.649 12,1 83,0
Correus i telecomunicacions 10.691 13.625 13.874 13.116 16.565 16.850 30,4 82,8
Finances i assegurances 44.005 45.044 44.909 56.360 58.134 58.040 1,3 80,0
Serveis immobiliaris 15.530 16.324 16.517 24.820 27.181 28.257 10,4 75,8
Lloguer maquinària i equip 1.952 1.940 1.933 5.060 5.329 5.306 3,7 72,8
Activitats informàtiques 16.323 17.567 17.448 22.582 24.175 24.096 6,5 92,8
Investigació i desenvolupament 2.788 3.052 3.096 5.082 5.477 5.628 8,0 85,1
Altres serveis a les empreses 139.787 146.412 152.027 208.078 220.069 229.435 5,7 80,5
Administració pública i org. internac. 68.292 65.798 66.755 103.926 105.068 105.548 1,7 68,1
Ensenyament 43.473 44.485 44.690 74.593 78.055 78.853 4,3 76,9
Sanitat veterinària i serveis socials 63.118 64.088 64.924 111.519 115.282 116.293 5,5 74,5
Act. culturals, esportives i recreat. 21.681 22.092 22.837 35.635 36.316 37.241 3,1 74,2
Resta serveis socials i personals 41.912 40.820 42.376 64.487 64.694 65.997 2,9 77,4

Serveis 690.479 707.178 713.031 1.202.863 1.253.493 1.265.973 4,6 74,5
No classificats 345 167 166 702 224 225 –80,2 67,0

Total assalariats 855.341 866.964 874.841 1.740.669 1.780.982 1.799.874 2,3 71,8

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 147 154 154 1.581 1.775 1.824 10,0 16,1
Indústria 11.215 10.880 10.803 39.862 39.052 38.799 –2,3 66,4
Construcció 9.194 9.582 9.695 47.524 50.742 51.435 5,4 57,4
Serveis 96.724 98.809 99.228 249.293 256.693 258.142 2,5 68,6
No classificats 223 186 181 548 481 471 –8,9 72,0

Total autònoms 117.503 119.611 120.061 338.808 348.743 350.671 3,3 65,4

Ocupació

S’accentua el protagonisme del terciari en el procés de creació
de nous llocs de treball a la regió metropolitana. 

L’evolució sectorial del nombre d’afiliats en situació d’alta un
cop tancat el primer trimestre d’enguany no presenta diferèn-
cies remarcables amb l’evolució dels darrers anys llevat, potser,
de la desacceleració del creixement que s’observa a la cons-
trucció, especialment entre els treballadors assalariats. Una evo-
lució fins a cert punt previsible atesa la necessitat de consolidar
els elevats nivells de capacitat productiva que s’han assolit des-
prés d’anys de creixement ininterromput. En tot cas, aquesta
tendència es pot corregir puntualment els propers trimestres a
mesura que aflorin els treballadors regularitzats.  

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

Barcelona
Indústria –2,7 –3,1 –1,1
Construcció –2,1 –1,5 –0,1
Serveis 2,4 2,4 2,3

RMB
Agric., ram. i pesca 11,3 14,6 4,8
Indústria –3,5 –3,0 –2,4
Construcció 1,3 3,1 3,0
Serveis 4,2 4,0 3,7
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Ocupació

Una de les constants de l’evolució sectorial és el creixent dego-
teig del nombre d’ocupats en empreses del sector industrial. En
aquest cas, a diferència de la construcció, la pèrdua d’ocupació
afecta tant el treball assalariat com l’autònom. Segons aquestes
dades, el primer trimestre d’enguany s’ha tancat amb un des-
cens del 3,5% en comparació amb un any enrere. Són gairebé
quatre anys de descens consecutiu en els que la indústria metro-
politana ha amortitzat o externalitzat uns 50.000 llocs de treball
directes, aproximadament un 10% del total sectorial.

De les onze branques productives en què hem dividit l’activitat
industrial, només una, la de fabricació de material de transport,
acaba el trimestre amb un increment interanual del nombre d’o-
cupats directes. Fins i tot la d’alimentació i begudes, que fou
l’altre branca industrial que va tancar el 2004 en positiu, pre-
senta una situació d’estabilització de plantilles. El retrocés més
significatiu tant en termes relatius com absoluts és el del tèxtil,
confecció, pell i cuir, afectat per la forta competència de les
importacions de productes equivalents xinesos.    

L’evolució del terciari, sense excepcions entre les 18 branques
en què l’hem dividit, presenta la cara més positiva. El creixe-
ment del nombre d’ocupats, estabilitzat darrerament a l’entorn
del 4%, no mostra, ara per ara, signes d’esgotament. Deixant de
banda increments imputables a decisions administratives sense
o amb escassa transcendència en la situació real, les activitats
més dinàmiques en la creació d’ocupació aquest inici d’any a
la regió metropolitana han estat els serveis immobiliaris i els
associats al transport de viatgers i mercaderies, com ara els
turístics i els logístics. L’heterogeni conglomerat dels serveis a
les empreses continua encapçalant el creixement en termes
absoluts, alhora que les activitats informàtiques i d’investigació
i desenvolupament creixent, en termes relatius, per sobre de la
mitjana. Igual que l’ensenyament, la sanitat i els serveis socials.
L’ocupació al sector comercial, tant a l’engròs com al detall,
manté una trajectòria clarament expansiva gràcies al creixe-
ment del consum privat.

Evolució de l’ocupació per sectors a la RMB
(variació interanual)

ConstruccióIndústria Serveis
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Son numerosos los indicadores macroeconómicos que, con los
resultados del primer trimestre, anuncian que el crecimiento
de la economía mundial entra en una fase de moderada
desaceleración.

Al progresivo encarecimiento del petróleo durante la mayor
parte del año 2004 –identificado como uno de los factores que
han frenado la tendencia expansiva de las principales econo-
mías desde el último tercio del año pasado– se le ha añadido un
nuevo repunte de los precios durante los primeros meses de
este año. Una reactivación del proceso alcista que se ha exten-
dido a otras primeras materias y que no se ha visto compensa-
do, hoy por hoy, por una depreciación del dólar. Dada la limi-
tada capacidad de reacción de la oferta para afrontar la presión
de la demanda creciente de petróleo, el escenario más probable
para lo que resta de año es el de mantenimiento de los precios
en la banda alta del intervalo definido en los últimos meses.

There are numerous macro-economic indicators, which, with the
first quarter results, augur that the growth of the world economy
is now entering a phase of moderate deceleration.

A new rise in prices during the first few months of this year has
added to the progressive increase in the cost of oil during most
of 2004, identified as one of the factors that has most slowed
down the expansionist trend of the leading economies since the
last quarter of 2004. A reactivation of the upward trend, which
has spread to other raw materials and has not been compensat-
ed today by a fall in value of the dollar. Given the limited capac-
ity of reaction of supply to tackle the pressure of the growing
demand for oil, the most likely scenario for the rest of the year
is that prices will be maintained within the high band of the
interval defined in recent months.

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.

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

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

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

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

Demanda nacional/Domestic Demand 4,7 4,8 — 2,9 2,3 — 4,8 4,8 5,8 — — —
tasa de variación en términos reales (%)/
% change on year earlier, in real terms

Precios de Consumo/Consumer prices1 2,6 3,3 3,2 1,9 2,2 2,1 3,2 3,3 3,4 3,7 3,6 4,0
tasa de variación anual (%)/% change on year

Indicador de clima económico/Economic climate 102,2 102,6 — 104,0 103,9 — 98,0 97,7 — — — —
Índice: 1995=100/1995=100 Index

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

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 1,83 2,43 2,95 2,53 2,56 2,55 2,11 2,12 2,12 — — —
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 4,15 4,27 4,55 4,24 3,82 3,93 4,08 3,64 3,73 — — —
Rendimiento de la deuda pública a 10 años
en mercados nacionales

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — 1,222 1,341 1,320 — — — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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La disparidad que mostraban los ritmos de crecimiento de las
diferentes áreas económicas a principios de año, junto con la
debilidad de la coyuntura europea y japonesa, puede contribuir
a moderar las tensiones inflacionistas derivadas de la evolución
de los precios de la energía y otras materias primas. Conseguir
esta relativa estabilidad de los precios pasa necesariamente por
una moderación del crecimiento de la economía mundial. Las
discrepancias surgen en el momento de asignar las correspon-
dientes cuotas de sacrificio dado que se parte de situaciones he-
terogéneas y los márgenes de maniobra no son los mismos para
las diferentes áreas económicas.

En este contexto, se prevé que Estados Unidos mantenga una
tasa de crecimiento en torno al 3,5%, prácticamente el doble del
esperado para la Unión Europea y el Japón. El resultado provi-
sional del primer trimestre, con un crecimiento del 3,6%, se
ajusta perfectamente a este guión. El persistente desequilibrio
de la balanza exterior pese a la debilidad del dólar y el estan-
camiento del déficit público continúan oscureciendo las expec-
tativas de poder consolidar la tendencia expansiva a medio pla-
zo. Con respecto a la economía china, el revolucionado motor
del crecimiento mundial, empieza el año 2005 sin mostrar sín-
tomas claros de moderación del ritmo de crecimiento.

The disparity demonstrated by the rates of growth in the differ-
ent economic areas at the start of the year, together with the
weakness of the European and Japanese situation, may help to
soften inflationist tensions derived from the evolution of energy
prices and those of other raw materials. Achieving this relative
stability in prices stems necessarily from a moderation of the
growth of the world economy. Discrepancies arise when the cor-
responding sacrifice quotas are allocated, as this is based on
heterogeneous situations and the room for manoeuvre is not the
same for the various economic areas.

In this context, the United States is expected to maintain a
growth rate of around 3.5%, practically double that forecast for
the European Union and Japan. The provisional result for the
third quarter, with 3.6% growth, follows this script perfectly.
The persistent imbalance of the external balance, despite the
weak dollar, and stationary public deficit continue to darken
expectations of consolidating the medium-term expansionist
trend. As regards the Chinese economy, the revolutionary dri-
ving force behind world growth, it began 2005 without showing
any clear signs of a slow-down in the rate of growth.

Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 

— Total (miles Tm) en.-ab.05 14.243 13,9 41.056 12,6 13,1Total (thousands of tons) jn.-ap.05
Salidas (miles Tm) en.-ab.05 4.881 12,5 14.801 13,0 14,8Outflow (thousands of tons) jn.-ap.05
Entradas (miles Tm) en.-ab.05 9.362 14,6 26.255 12,3 12,1Inflow (thousands of tons) jn.-ap.05

— Carga general (miles Tm) en.-ab.05 9.088 19,3 26.254 18,2 18,5General freight (thousands of tons) jn.-ap.05
— Contenedores (miles Teus) en.-ab.05 677 13,5 1.997 14,3 16,0Containers (thousands of TEUs) jn.-ap.05
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Transporte público de pasajeros / Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) en.-ab.05 197.314 0,3 572.843 1,4 2,3Urban service (thousands) jn.-ap.05
—Red Metro y FGC (miles) en.-ab.05 129.643 2,0 374.246 3,0 3,3Underground (Metro & FGC)(thousands) jn.-ap.05
—Autobús (miles) en.-ab.05 67.671 –2,6 198.597 –1,5 0,3Bus (thousands) jn.-ap.05
Servicio ferroviario de cercanías (miles) I.05 40.268 –1,0 161.956 2,3 3,5Railway suburban service (thousands) 1st.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) en.-ab.05 7.767 7,8 25.120 7,7 7,9Total (thousands) jn.-ap.05
— Interior (miles) en.-ab.05 3.998 10,3 12.225 8,1 7,1Domestic (thousands) jn.-ap.05
— Internacional (miles) en.-ab.05 3.708 5,4 12.702 7,5 9,1International (thousands) jn.-ap.05
Puerto. Total (miles) en.-ab.05 318 13,6 2.006 6,1 5,3Port. Total (thousands) jn.-ap.05
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The European economy continues to be led by the dynamism of
America and Asia.

The rise in GDP for the first quarter in the expanded European
Union is estimated provisionally at a year-on-year rate of 1.7%,
below the 2004 average increase. Consumer demand is growing
in line with the evolution of confidence indexes, while the
resumption of business investment is not sufficient to maintain
the mood of internal demand and compensate the negative fig-
ure of the external balance. The evolution of the price of oil and
the exchange rate of the euro in recent months has not helped to
improve the conditions in which the European economy oper-
ates. Consumer prices have remained stable in the region of
the 2% target. A rather moderate value when compared with the
3.2% of the United States, but not so much if valued together
with the rise in GDP.

Following the 2004 trend, quarterly growths that are starting to
spread show a significant disparity in the economic cycle
among EU member countries. Among those that carry more
weight, the United Kingdom and Spain are still the most dynam-
ic, with growth rates being maintained at around 3%. At the
other extreme, Italy is experiencing a particularly dark situa-
tion, standing on the threshold of technical recession. The
German economy, affected by the lack of drive from private
spending, has not been able to consolidate a minimally solid
expansionist trend, despite recovery signs observed in industry.
The year-on-year growth for the first quarter is estimated to be
below 1%. France, with its sustained growth of around 2%, has
taken advantage of the fact that the moderate surge in private
spending is backed up by business investment in capital goods.

The new GDP estimate achieves a significant rise in productive
activity and highlights the rate of growth. However, it does not
contribute any advances to productivity rates.

During the first quarter of this year, the Spanish GDP recorded
3.3% year-on-year growth in real terms, surpassing official
forecasts. A result that has to be qualified as it responds in part
to the statistical effect of changes introduced by National
Accounting in evaluating the main macro-economic aggregates.
In any event, this result provides continuity to the slightly
expansionist trend that has sustained the Spanish economy since
the second half of 2002. Internal demand continues to be the
decisive component in GDP growth. Decisive because the neg-
ative balance of the external sector does not stop growing. This
effect can be attributed in part to the rise in the price of oil and
of other raw materials and also to the progressive loss of indus-
trial productive capacity.

Before continuing with the analysis of the Spanish situation, it
may be interesting to refer briefly to the changes introduced in
the new CNE-2000 (Spanish National Accounts) and the result-
ing estimates for 2000-2004. The quantitative differences
between the new estimates and those of the previous accounting
base (CNE-1995) correspond to both statistical and conceptual
changes, the latter demanded by the European Commission and
which the remaining member countries will also have to incor-
porate.

La economía europea continúa a remolque del dinamismo de
América y Asia.

El crecimiento del PIB del primer trimestre en la Unión Euro-
pea ampliada se estima provisionalmente en un 1,7% intera-
nual, por debajo del aumento medio del año 2004. La demanda
de consumo crece de acuerdo con la evolución de los índices de
confianza, a la vez que la reanudación de la inversión empre-
sarial no es suficiente para mantener el temple de la demanda
interna y compensar el saldo negativo de la balanza exterior. La
evolución del precio del petróleo y de la cotización del euro
durante los últimos meses no ha contribuido a mejorar las con-
diciones en que opera la economía europea. Los precios de con-
sumo se mantienen estables en torno al objetivo del 2%. Un va-
lor bastante moderado si se compara con el 3,2% de los Estados
Unidos pero que no lo es tanto si se valora conjuntamente con
el crecimiento del PIB.

Siguiendo la tendencia del año 2004, los crecimientos trimes-
trales que se empiezan a difundir muestran una notable dispa-
ridad en el ciclo económico entre los países miembros de la
UE. Entre los de más peso, el Reino Unido y España continúan
siendo los más dinámicos, con tasas de crecimiento que se
mantienen alrededor del 3%. En el extremo opuesto, Italia vive
una coyuntura especialmente oscura, a las puertas de la rece-
sión técnica. La economía alemana, afectada por la falta de im-
pulso del gasto privado, no consigue consolidar una tendencia
expansiva mínimamente sólida a pesar de los indicios de recu-
peración que se observan en la industria. El crecimiento inter-
anual del primer trimestre se estima inferior al 1%. Francia, con
un crecimiento sostenido en torno al 2%, aprovecha que el mo-
derado impulso del consumo privado se ve complementado por
la inversión empresarial en bienes de equipo.

La nueva estimación del PIB consigue un importante
afloramiento de actividad productiva y la acentuación de la
tasa de crecimiento. Pero no aporta ningún avance en los
índices de productividad.

Durante el primer trimestre de este año el PIB español ha regis-
trado un crecimiento interanual del 3,3% en términos reales,
superando las previsiones oficiales. Un resultado que hay que
matizar porque responde en parte al efecto estadístico de los
cambios introducidos por la Contabilidad Nacional en la esti-
mación de los principales agregados macroeconómicos. En to-
do caso, se trata de un resultado que da continuidad a la tenden-
cia levemente expansiva que sostiene la economía española
desde la segunda mitad del año 2002. La demanda interna se
mantiene como el componente decisivo en el crecimiento del
PIB. Decisivo porque el saldo negativo del sector exterior no
para de crecer. Un efecto parcialmente atribuible al encareci-
miento del petróleo y otras primeras materias y también, a la
progresiva pérdida de capacidad productiva industrial.

Antes de continuar con el análisis de la coyuntura española
puede ser de interés hacer una breve referencia a los cambios
introducidos en la nueva CNE-2000 y a las estimaciones que
resultan para el periodo 2000-2004. Las diferencias cuantitati-
vas entre las nuevas estimaciones y las de la anterior base con-
table (CNE-1995) responden tanto a cambios estadísticos como
conceptuales, exigidos, estos últimos, por la Comisión Europea
y que el resto de países miembros también tendrán que incor-
porar. 
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La CNE-2000 incluye dos cambios conceptuales. Uno es la
sustitución del método vigente hasta ahora de calcular las esti-
maciones a partir de un año de referencia para los precios por
el de las estimaciones a partir de los precios del año anterior y
así sucesivamente. Se abandona el concepto de un año base fijo
por una base móvil y encadenada. El segundo es la asignación
de los denominados Servicios de intermediación financiera me-
didos indirectamente según los sectores o ramas de actividad
usuarios. Este segundo cambio tiene un efecto directo sobre la
estimación del PIB a precios corrientes. Igual que lo tiene el
amplio abanico de cambios estadísticos, entre los que destaca-
remos dos: la incorporación de las estimaciones de la población
basadas en el Censo del año 2001 y en el Padrón Continuo y las
estimaciones de población ocupada según la nueva EPA.

El resultado de todos estos cambios ha sido una revisión al alza
del valor estimado del PIB anual de entre el 3,2% del año 2000
hasta un 4,9% del año 2004. Una revisión que ha obligado a re-
hacer las tasas de crecimiento anual. Así, según la nueva con-
tabilidad, el PIB de España durante el año 2004 creció un 3,1%
en términos reales, cuatro décimas más que la estimación ante-
rior. Vistos los resultados de la nueva estimación, el valor del
PIB y de sus tasas de crecimiento se sitúan en un nivel superior
básicamente por el efecto de la progresiva incorporación a las
estadísticas oficiales de la ocupación inmigrante.

The CNE-2000 incorporates two conceptual changes. One is the
substitution of the method used until now to calculate estimates
based on a reference year for prices by that of the esti-
mates based on the prices of the previous year and so on, suc-
cessively. The concept of a fixed base year has been abandoned
for a mobile, linked base. The second is the allocation of the so-
called Financial Intermediary Services measured indirectly
according to the sectors or branches of user activity. This sec-
ond change has a direct effect on the GDP estimate at current
prices, as does the wide range of statistical changes, of which
we would like to highlight two: the incorporation of population
estimates based on the 2001 Census and the Electoral Roll and
active population estimates in accordance with the new EPA
(Active Population Estimation).

The outcome of all these changes has been a revision upwards
in the estimated annual GDP value of between 3.2% in 2000 up
to 4.9% in 2004. A revision that has meant that annual growth
rates have had to be redone. As a result, according to the new
accounting, Spain’s GDP for 2004 grew by 3.1% in real terms,
four tenths up on the previous estimate. Having seen the results
of the new estimate, the GDP value and its growth rates are
situated at a higher level, basically due to the effect of the pro-
gressive incorporation of immigrant employment figures in the
official statistics. 
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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) I.05 7.927 –5,7 31.879 –3,6 –0,9Water (comm./ind. uses) (Thousands m3) 1st.Q
Gas natural (millones termias) I.05 1316 –8,8 3.030 –4,4 –0,7Piped gas 1st.Q
Electr. baja tensión (cial.-ind.) (Gwh) I.05 517 2,9 2.131 2,3 1,6Electricity (commercial/ind. uses)(Gwh) 1st.Q
Matriculación de vehículos (prov.) en.-ab.05 91.425 8,0 276.150 6,7 7,6Auto registrations (province) jn.-ap.05

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays

Total pernoctaciones (miles) en.-ab.05 3.278 6,1 10.336 8,5 11,5Hotel overnight stays (thousands) jn.-ap.05
Visitantes según motivo de la visita (miles) en.-ab.05 1.474 2,7 4.589 11,7 18,2Visitors by purpose (thousands) jn.-ap.05
—Negocios (miles) en.-ab.05 684 3,7 1.914 14,0 20,1Business (thousands) jn.-ap.05
—Turismo (miles) en.-ab.05 556 13,4 2.055 30,6 30,6Tourism (thousands) jn.-ap.05
—Ferias, congresos y otros (miles) en.-ab.05 233 –17,1 619 –27,1 –4,7Fairs, conventions and others (thousands) jn.-ap.05

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

Barcelona en.-ab.05 1,9 — — 4,0 3,7Barcelona jn.-ap.05
Cataluña (%) en.-ab.05 1,9 — — 4,0 3,6Catalonia (%) jn.-ap.05
España (%) en.-ab.05 1,6 — — 3,5 3,2Spain (%) jn.-ap.05
U.E. (armonizado) (%) en.-ab.05 0,8 — — 2,1 2,2E.U. (harmonized) (%) jn.-ap.05

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Cerrado este pequeño paréntesis de referencia a los cambios
metodológicos, se observa que la demanda interna registra un
crecimiento interanual del 5,8%, dos puntos porcentuales más
que un año atrás. A su vez, el descenso de las exportaciones
más que el aumento de las importaciones, incide en un empeo-
ramiento del déficit exterior que explica que la demanda exter-
na reste 2,5 puntos porcentuales al crecimiento interanual del
PIB. Este desequilibrio creciente entre la demanda interna y la
externa es muy revelador de la insostenibilidat del actual mode-
lo de crecimiento de la economía española. Que la responsabi-
lidad de este desequilibrio se empiece a trasladar del consumo
a la inversión empresarial, es un paso en la buena dirección.

La actividad industrial, incluida la producción de energía, pre-
senta un crecimiento interanual –un 1,2%– superior al de un
año atrás. A pesar de todo, y a excepción de la pésima evolu-
ción del sector primario, la industria continúa a la cola del cre-
cimiento sectorial. Una clasificación encabezada un trimestre
más, por la construcción, que con el 5,6% iguala la tasa intera-
nual de crecimiento de un año antes. El conjunto del terciario
repite el 4% de aumento del trimestre anterior. Con este resul-
tado, motivado básicamente por la desaceleración de la activi-
dad de los servicios fuera de mercado, se frena la trayectoria
expansiva que ha registrado el sector durante el año 2004.

Para la economía catalana, en el momento de cerrar esta edi-
ción sólo se disponía de una referencia vaga del crecimiento del
PIB según la nueva metodología. La evolución de la mayoría
de los indicadores de actividad sectorial, ocupación y consumo
apuntan a un mantenimiento de la tendencia expansiva, en para-
lelo a la evolución registrada para el conjunto de España. Esto
nos hace prever una tasa de crecimiento interanual para el pri-
mer trimestre del año 2005 en torno al 3,2% en la hipótesis más
conservadora. Básicamente, porque de la revisión de las macro-
magnitudes de los últimos cinco años es posible que resulte un
afloramiento de actividad más intenso en Cataluña que en el
resto del país. 

La evolución de la economía catalana continúa penalizada por
la fragilidad de la recuperación de la actividad industrial y
por el desequilibrio del sector exterior.

Numerosos indicadores de actividad industrial muestran unos
resultados correspondientes al primer trimestre de este año más
negativos que un año atrás. La percepción mejora levemente
cuando se corrigen de los efectos de calendario. El resultado en
términos de PIB sectorial probablemente truncará la débil recu-
peración del segundo semestre del año 2004. Según el Índice de
Producción Industrial, sólo el sector energético ha conseguido
cerrar el primer trimestre con un incremento significativo del
volumen de producción. Mientras que los fabricantes de bienes
de consumo han podido mantener los volúmenes de producción
de un año antes, los de bienes intermedios y de equipo han teni-
do un inicio de año flojo en cuanto a la cifra de negocios. Una
situación que el indicador de clima industrial también refleja.

La evolución de los precios industriales, estabilizados en torno
al 5% desde el otoño del año pasado como consecuencia del
encarecimiento del petróleo y otras materias primas, continúa
perjudicando la competitividad de los productos autóctonos y,
en definitiva, frenando la recuperación de la actividad manu-
facturera. La fortaleza del euro perjudica la competitividad de
las exportaciones europeas y, como consecuencia, las ventas de
productos intermedios catalanes al mercado europeo.

With this small reference parenthesis on methodological
changes now closed, it can be observed that internal demand is
recording 5.8% year-on-year growth, two percentage points up
on the previous year. In turn, the drop in exports, rather than the
rise in imports, means a worsening of the external deficit, which
explains that external demand is taking away 2.5% from year-
on-year GDP growth. This growing imbalance between internal
and external demand reveals a lot about the instability of the
current growth model of the Spanish economy. The fact that
responsibility for this imbalance is starting to shift away from
consumption towards business investment is a step in the right
direction.

Industrial activity, including energy production, presents a
year-on-year growth – 1.2% – higher than the previous year.
Despite all this, and with the exception of the awful evolution of
the primary sector, industry continues in the wake of sectorial
growth. A classification led, for another quarter, by construc-
tion, which with 5.6% equals the year-on-year growth rate of
the previous year. The tertiary sector repeats the 4% rise of the
previous quarter. With this result, caused primarily by the decel-
eration in services outside the market, the expansionist course
recorded by the sector in 2004 is slowing down.

As regards the Catalan economy, at the time of writing only a
vague reference to GDP growth in line with the new methodol-
ogy was available. The evolution of the majority of sectorial,
employment and consumer activity indicators point to a mainte-
nance of the expansionist trend, parallel to the evolution record-
ed for the whole of Spain. This leads us to predict a year-on-
year growth rate for the first quarter of 2005 of around 3.2% in
the most conservative forecast. Basically, because a revision of
the macro-magnitudes of the last five years may possibly result
in an emergence of more intense activity in Catalonia than in
the rest of the country.

The evolution of the Catalan economy continues to be penalised
by the fragile recovery of industrial activity and the imbalance of
the external sector.

Numerous industrial activity indicators show more negative
results for the first quarter of this year than a year ago. The per-
ception improves slightly when the calendar effects are correct-
ed. The result, in terms of sectorial GDP, will probably truncate
the weak recovery of the second six months of 2004. According
to the Industrial Production Index, only the energy sector has
closed the first quarter with a significant increase in its produc-
tion volumes. Whereas consumer goods manufacturers have
maintained the previous year’s production volumes, those of
intermediate and capital goods have had a weak start to the
year as regards turnover. A situation also reflected by the indus-
trial climate indicator.

The evolution of industrial prices, set at around 5% since the
autumn of last year as the result of the rise in the price of oil and
of other raw materials, continues to harm the competitiveness of
indigenous products and, in short, slow down the recovery
of manufacturing. The strong euro is harmful to the competi-
tiveness of European exports and, consequently, sales of inter-
mediary Catalan products on the European market.
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En el ámbito metropolitano, la coyuntura industrial muestra los
mismos rasgos que para el conjunto del país. Al estancamiento
o incluso leve descenso de la producción y las ventas se añade
una pérdida de capacidad productiva y de ocupación, acelerada
por el proceso de desinversión de algunas actividades manufac-
tureras. Las perspectivas a corto y medio plazo de los empre-
sarios no contemplan un cambio substancial de la situación,
dada la persistente debilidad de la cartera de pedidos.

Crecimiento intenso y sostenido del tráfico de mercancías por
el puerto. 

Como ya empieza a ser habitual, el tráfico de mercancías por el
puerto de Barcelona ha cerrado el primer tercio de este año con
el mismo impulso que mostró durante el año 2004. El estanca-
miento del tráfico de cabotaje pone de manifiesto la estrecha
correlación del dinamismo de la actividad portuaria con la ex-
pansión del comercio mundial. El tráfico de contenedores ha
desacelerado la trayectoria fuertemente expansiva de un año
antes.

Con respecto al tránsito de pasajeros por el puerto, la estabili-
zación del número de viajeros de ferrys regulares ha limitado el
crecimiento del conjunto. Por el contrario, el segmento de los
cruceros –que explica más de la mitad del tránsito portuario de
pasajeros– inicia el año con perspectivas fundadas de superar el
traspié del ejercicio anterior.

In the metropolitan area, the industrial situation is showing the
same signs as the rest of the country. Added to the stagnation or
even slight decline in production and sales is a loss of produc-
tion and employment capacity, accelerated by the disinvestment
process of some manufacturing activities. Entrepreneurs’ short-
and medium-term perspectives do not contemplate a substantial
change in the situation given the persistent weakness of the
orders in hand.

Intense and sustained growth of goods traffic through the port.

As is now becoming usual, goods traffic entering through the
port of Barcelona has closed the first quarter of this year with
the same momentum as it displayed in 2004. The slow-down in
intercoastal traffic demonstrates the close correlation of the
dynamism of port activities with the expansion of the commer-
cial sector. Container traffic has decelerated the strongly
expansionist trend of the previous year.

As regards passenger traffic through the port, the stabilisation of
the number of frequent ferry passengers has limited the growth
of port. By contrast, the cruise segment – which accounts for
over half of the port’s passenger traffic – began the year with
well-founded expectations of surpassing the previous year’s
stumble.
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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 I.05 1.173 –14,6 4.890 –15,3 –6,0Started dwellings 1st.Q
Viviendas iniciadas (RMB) I.05 10.725 12,7 44.341 16,1 13,7Started dwellings (metropolitan area) 1st.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:

—Superficie total (m2) I.05 280.878 36,9 1.179.802 1,0 –19,1Total area (sq. m.) 1st.Q
—Número de viviendas I.05 912 8,8 4.662 15,1 –6,3Number of dwellings 1st.Q

Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) (previsión) 1r.sem.04 4.470 15,3 — — 20,6New housing (€/sq.m.) 1st.half
Segunda mano-oferta (€/m2) (previsión) 1r.sem.04 4.060 13,3 — — 15,5Second hand housing (€/sq.m.) 1st.half
Precio de alquiler(€/m2/mes) I.04 10,9 7,8 — — 10,4Transaction price 1st.Q
Plazas de aparcamiento (€) 2004 — — 22.620 9,0 9,0Parking 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) 2n.sem.04 8,20 –2,8 — — –3,1 Office (whole city) (€/sq.m./month) 2nd.half
—Locales comerciales (€/m2/mes) 2n.sem.04 8,20 6,4 — — –3,9 Commercial premises (€/sq.m/month) 2nd.half

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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En el caso del tránsito de pasajeros por el aeropuerto, el 7,8%
de crecimiento interanual del primer tercio del año se ajusta
igualmente al registrado durante el año 2004. A la vez que el
tránsito internacional –especialmente con el resto de países de
la Unión Europea– muestra síntomas de moderación del creci-
miento, el tránsito interior aparece como el segmento más diná-
mico. Es necesario diferenciar entre la evolución moderada-
mente expansiva de la línea Barcelona-Madrid y el resto de
vuelos interiores, que, en conjunto, han transportado 2,5 millo-
nes de viajeros, el 13,1% más que durante el mismo periodo del
año 2004. Un resultado imputable al traslado del fenómeno de
las compañías de bajo coste al mercado interno.

Durante el primer tercio de este año los hoteles de la ciudad han
facturado cerca de 3,3 millones de pernoctaciones, un 6,1%
más que durante el mismo periodo del año 2004. Los casi 1,5
millones de viajeros que las han realizado representan un incre-
mento de sólo el 2,7%. Porcentajes inferiores a los logrados
durante el año 2004, cuando gracias a la celebración del Fórum,
el número de visitantes que pernoctaron en los hoteles de la
ciudad creció un 18,2%. Si el viaje de negocios ha sido el moti-
vo más esgrimido por los que han visitado la ciudad este co-
mienzo de año, el turismo ha sido el que más ha crecido.

El encarecimiento de los derivados del petróleo incide en un
aumento del coste de la vida pero no modera la ampliación del
parque automovilístico. La disponibilidad de crédito barato
permite ajustar, hoy por hoy, esta ecuación.

Dando por buenas las estimaciones que insisten en la responsa-
bilidad de la demanda interna como motor del crecimiento eco-
nómico, el saldo vivo del crédito bancario en manos del sector
privado continúa creciendo a un ritmo del 20%, la matricula-
ción de vehículos –impulsada por la compra de motos y vehí-
culos comerciales e industriales– ha crecido un 8% y la infla-
ción ha repuntado cuatro décimas en relación con el cierre del
año 2004. Un diferencial de precios positivo en relación con la
media europea y unos tipos de interés estabilizados en los míni-
mos de los últimos años, es el mecanismo perverso que favore-
ce, mediante una demanda de crédito a coste cero, el creciente
endeudamiento de las economías familiares. Todo ello dibuja
un escenario de futuro lleno de incertidumbres, especialmente
si se añade la progresiva pérdida de competitividad que día a
día acumula la economía catalana y española.

La construcción ha sido uno de los sectores productivos que
más peso ha ganado sobre el total del PIB a raíz de las nuevas
estimaciones. Aunque sólo sea porque es uno de los refugios
preferidos del dinero negro y, en consecuencia, de la ocupación
sumergida. Esto puede explicar la elevada tasa de crecimiento
con la que comienza el año 2005. Pero no es menos cierto que
indicadores significativos como la construcción residencial mues-
tran variaciones muy heterogéneas según el ámbito geográfico
de referencia, por lo que se hace difícil dibujar una tendencia
clara. En el caso de la ciudad central, los datos de viviendas ini-
ciadas durante el primer trimestre de este año acentúan el retro-
ceso de un año atrás. Contrariamente, tanto las licencias de
obra nueva como las de reforma y ampliación, anuncian un
nuevo repunte de la actividad constructora a medio plazo. En el
ámbito metropolitano y en el resto de Cataluña, la construcción
residencial continúa pulverizando los sucesivos máximos.

In case of airport passenger traffic, the 7.8% year-on-year
growth of the first quarter of the year equally adjusts to that
recorded in 2004. While, at the same time, international traffic
– especially with other European Union countries – shows signs
that growth is levelling off, with internal traffic appearing as the
most dynamic segment. It is necessary to differentiate between
the moderately expansionist evolution of the Barcelona-Madrid
route and the rest of the internal flights, which, as a whole, have
carried 2.5 million passengers, 13.1% up on the same period for
2004. A result that can be attributed to the phenomenon of low-
cost airlines in the internal market.

In the first third of this year, Barcelona’s hotels made a turnover
of around 3.3 million euros for overnight stays, 6.1% up on the
same period for 2004. The approximately 1.5 million visitors
who stayed at these hotels represent an increase of only 2.7%.
Percentages which are lower than those achieved in 2004,
when, thanks to the Forum that was held in Barcelona, the num-
ber of visitors who stayed at the city’s hotels grew by 18.2%. If
business trips have been the most widely used reason why they
visited the city at the start of 2004, then tourists are the group
that has seen the most growth.

The rise in the price of oil derivates influences the increase in the
cost of living, but does not slow down the growth in the number
of cars on the road. Cheap credit available today helps adjust this
equation.

Accepting the estimates that stress the responsibility of internal
demand as the driving force behind economic growth, the out-
standing amount of bank credits in the hands of the private
sector continues to grow at a rate of 20%, car registration
– encouraged by purchases of commercial and industrial motor-
bikes and vehicles – has grown by 8% and inflation has been
rounded up four tenths in relation to the close of 2004. A posi-
tive price difference in relation to the European average and
interest rates that have stabilised to a minimum over recent
years, is the perverse mechanism that, through a demand for
zero-cost credit, favours the growing indebtedness of family
economies. All this paints a picture of a future full of uncertain-
ties, especially if we add to this the progressive loss of compet-
itiveness that accumulates day after day in the Catalan and
Spanish economy.

Construction has been one of the production sectors that has
gained most over the total GDP due to the new evaluations.
Although this is only because it is one of the preferred refuges
of dirty money and, consequently, of hidden employment. This
could explain the high rate of growth at the start of 2005.
However, it is no less certain that significant indicators such as
residential construction show very heterogeneous variations
depending on the geographical setting, which makes it difficult
to outline a clear trend. In the case of the central cities, data on
housing started during the first quarter of this year highlight the
recession of the previous year. Contrary to this, both licences for
new building work and those for renovations and extensions
announce a new upturn in the construction industry in the medi-
um term. In the metropolitan area and in the rest of Catalonia,
residential construction continues smashing successive maxi-
mum levels.
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En relación a los precios del mercado inmobiliario de la ciudad
durante los primeros meses del año 2005, la escasa información
contrastada y disponible en el momento de cerrar esta edición
sólo permite apuntar indicios de estabilidad en el mercado in-
mobiliario para negocios y de moderación del crecimiento en el
segmento residencial. Aunque las condiciones de financiación
no han empeorado los últimos doce meses ni es previsible que
lo hagan a corto plazo, sí que se empiezan a endurecer las con-
diciones para acceder a nuevos créditos. Básicamente porque el
nivel de solvencia de las economías familiares se empieza a
resentir del persistente divorcio entre crecimiento de la renta y
endeudamiento. 

La revisión de las estimaciones de la EPA a fin de incorporar el
incremento demográfico de los últimos años ha provocado un
notable impacto en las cifras de población activa, ocupada y
desempleada. Pese a que se han revisado los valores de los últi-
mos diez años según los nuevos parámetros, la serie histórica
se ha roto en algunos aspectos capitales. Además, en el momen-
to de escribir este comentario no se disponía aún de la nueva
estimación de la EPA correspondiente a Barcelona. Si a este
hecho se añade el aumento que a partir del segundo trimestre se
producirá en el número de afiliados en situación de alta en la
Seguridad Social como consecuencia del proceso extraordina-
rio de regularización de inmigrantes con contrato de trabajo, es
evidente que el año 2005 se tendrá que considerar un año de
transición para la valoración de las estadísticas laborales.

In relation to the evolution of the city’s property prices in the
first months of 2005, the little, proven information available at
the time of going to press only permits us to point to signs of sta-
bility in the business property market and the slow-down in
growth in the residential sector. Although financing conditions
have not worsened over the last twelve months and neither are
they expected to do so in the short term, conditions for access-
ing new credits are being tightened up – de facto and without
too much publicity. This is basically because the level of sol-
vency in family economies is starting to suffer the persistent
divorce between the rise in income and indebtedness. 

The revision of EPA estimates in order to incorporate the demo-
graphic growth of recent years has led to a significant impact on
active, employed and unemployed population figures. Despite
the figures of the last ten years being revised according to the
new parameters, the historical series has been broken in certain
capital aspects. Also, at the time of writing this, the new EPA
estimate for Barcelona was still not available. If we add to this
fact the increase that will occur from the second quarter on
regarding the number of people registered with the Social
Security as a consequence of the extraordinary legalisation
process of immigrants with employment contracts, it is obvious
that 2005 has to be considered a year of transition in terms of
evaluating employment statistics.

Mercado de trabajo / Labor Market

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

Ocupación / Employment

Residentes activos 31 mr.05 756.000 0,7 — — 0,3Active residents mar.31
Residentes activos (RMB) 31 mr.05 2.358.700 1,6 — — 0,1Active residents (metropolitan area) mar.31
Contrataciones registradas en.-ab.05 280.753 9,6 860.209 20,8 24,4Registred employment contracts jn.-ap.05
Contratos indefinidos en.-ab.05 41.687 11,3 110.406 17,7 15,2Indefinite time contracts jn.-ap.05

Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado 30 ab.05 44.292 –2,5 — — –3,1Registered unemployment ap.30
Paro masculino 30 ab.05 20.749 –3,4 — — –2,7Male unemployment ap.30
Paro femenino 30 ab.05 23.543 –1,7 — — –3,5Female unemployment ap.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 ab.05 3.869 –7,6 — — –11,4Youth unemployment (aged 16-24) ap.30
Total paro registrado (RMB) 30 ab.05 146.642 1,2 — — –0,1Registered unemployment (metrop. area) ap.30

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 ab.05 7,4 — — — 7,6Barcelona ap.30
Región Metropolitana (RMB) 30 ab.05 7,7 — — — 7,9Metropolitan area ap.30
Cataluña 30 ab.05 7,5 — — — 7,7Catalonia ap.30
España 30 ab.05 10,1 — — — 10,3Spain ap.30

Absolute value and Last 12 months and 2004/03
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

Continúa la expansión del mercado laboral en línea con el
crecimiento de la economía. 

A pesar de estos condicionantes, los datos disponibles corres-
pondientes al primer tercio del año 2005 permiten hablar de
estabilización de la coyuntura expansiva del mercado de traba-
jo de la región metropolitana. La población activa continúa au-
mentando gracias a la creciente participación de las mujeres en
el mercado de trabajo regulado. En consecuencia, la tasa de
actividad femenina aumenta de manera firme mientras que la
masculina muestra signos de leve regresión.

El paro registrado, otra variable sometida a una profunda revi-
sión, repunta levemente como consecuencia del aumento del
número de parados entre los activos de más edad. Contraria-
mente, la evolución del paro entre los más jóvenes y los adul-
tos de menos de 45 años es claramente descendente. Las tasas
de paro, especialmente la femenina, se orientan levemente a la
baja, en parte como consecuencia del aumento de la población
activa. Por sectores, la construcción y los servicios, los únicos
que han generado ocupación neta los últimos años, concentran
el aumento del número de parados, mientras que la industria
mantiene la trayectoria descendente –casi estructural– de los
últimos años.

Los datos de nuevas afiliaciones en situación de alta en la
Seguridad Social y los de contratos laborales formalizados coin-
ciden en el aumento del número de activos ocupados y ayudan
a entender algunos aspectos de esta coyuntura. Con datos de
final del primer trimestre, el número de trabajadores de la
industria metropolitana afiliados en la Seguridad Social se
había reducido cerca de un 3,5% durante los últimos doce me-
ses, mientras que el sector constructor ha registrado un incre-
mento testimonial. Dos ramas de actividad en las que la ocupa-
ción masculina es mayoritaria. Por el contrario, la ocupación en
el terciario ha crecido más de un 4%. Un incremento que se tie-
ne que relativizar porque aun cuando el porcentaje de contratos
temporales sobre el total está en la línea de los últimos años, las
modalidades contractuales que más han crecido en términos
absolutos durante el primer trimestre entre las mujeres han sido
el contrato temporal a tiempo parcial y el de interinidad. 

The employment market continues to expand in line with
economic growth. 

Despite these conditioners, the information available for the
first quarter of 2005 allow us to speak of the stabilisation of the
expansionist situation of the employment market in the metro-
politan area. The active population continues to rise thanks to
the growing participation of women in the regulated employ-
ment market. As a result, the rate of women in work is rising
steadily, while in the men’s employment market there are signs
of a slight recession.

Recorded unemployment, another variable subjected to an in-
depth review, is going up slightly as a result of the rise in the
number of unemployed among the older active population.
Contrary to this, the evolution of unemployment among the
younger members of the population and adults under the age of
45 is clearly falling. Rates of unemployment, especially among
women, are dropping slightly, partly as a consequence of the
rise in the active population. By sector, construction and ser-
vices, the only ones to have generated net employment in recent
years, concentrate the rise in the number of unemployed, while
industry maintains the downwards – almost structural – trend of
recent years.

Figures for new people registered with the Social Security and
those holding formalised contracts of employment coincide with
the rise in the numbers of employed people and help with an
understanding of certain aspects of this situation. With figures
for the end of the first quarter, the number of employees in met-
ropolitan industry registered with the Social Security had
dropped to around 3.5% during the last twelve months, while
the construction sector had recorded a token rise. Two branch-
es of activity which employ primarily men. By contrast, employ-
ment in the tertiary sector has grown by over 4%. A rise that has
to be put into perspective, because even when the percentage of
temporary contracts out of the total has followed the trend for
recent years, the types of contracts that have grown the most in
absolute terms during the first quarter among women have been
temporary part-time and probationary contracts.
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Barcelona, noves accions per a l’habitatge
Ja fa més d’un any, maig 2004, que l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar el primer Pla d’Habitatge de la ciutat. No és que
abans no haguéssim impulsat actuacions d’habitatge, tot el con-
trari, les accions urbanístiques derivades dels planejaments de
renovació han aportat grans transformacions urbanes des dels
anys 80 fins avui. La política urbana, el dit model Barcelona,
ha proporcionat importants efectes de millora i renovació on
sempre hi ha estat present l’habitatge com element essencial de
la ciutat, espai on es viu i on els ciutadans han de desenvolupar
la major part de les seves activitats. Però també és cert que fins
fa poc temps la intervenció urbanística sempre s’ha explicat des
d’una òptica més global fent esment a l’espai públic, les infra-
estructures, la nova centralitat, la renovació de la façana marí-
tima, etc. com projectes motiu de l’actuació o del programa
d’intervenció. 

Els plans específics derivats del PGM han aportat a la ciutat la
seguretat de què els barris seguiran essent actius i llocs habita-
bles pels ciutadans. Projectes com la Vila Olímpica, l’obertura
de l’avinguda Diagonal des de la plaça de les Glòries fins el
mar, el nou Front Marítim del Poblenou o el 22@ han estat in-
tervencions claus per renovar el sòl urbà i conformar nous bar-
ris que han completat amb èxit els teixits, a més d’aportar més
de 15.000 nous habitatges al Poblenou. 

Dintre d’aquest marc urbà i després d’afrontar grans esdeveni-
ments com els Jocs Olímpics o el Fòrum de les Cultures, Barce-
lona necessita apropar-se a accions més properes a la ciuta-
dania i és aquí on encara de manera immediata i decidida nous
projectes, transformacions importants i innovadores actuacions
com és el Pla de l’Habitatge 2004 – 2010. Avui, poques ciutats
estan treballant de manera tan decidida en una transformació
basada en l’habitatge, cosa que no representa construir més edi-
ficis d’habitatges, sinó fer més i millor ciutat. Es tracta real-
ment d’una transformació dels sistemes econòmics urbans, ba-
sada en el mètode de la renovació i allunyada de l’expansió
sobre el territori, per tant és tracta de consolidar un model de
ciutat dens i divers, així com, evidentment, mediterrani.

La preocupació per l’habitatge és una de les principals dels ciu-
tadans de Barcelona, però també ho és en les grans ciutats euro-
pees. L’augment constant dels preus ha fet que disposar d’un
habitatge sigui quasi un luxe, tot el contrari del que marca la
Constitució (al centre de Madrid o al de Barcelona el preu mig
d’un habitatge nou està per sobre dels 4.000 euros/m2, mentre
que el d’un habitatge de segona mà és un 10% inferior). Ha estat,
potser, un error que l’habitatge hagi esdevingut un producte de
mercat, ja que la seva tinència implica moltes coses més.

L’habitatge puja de preu si baixen els tipus d’interès i les hipo-
teques tenen terminis d’amortització llargs. Bé, aquesta sentèn-
cia és clara, però hi ha d’haver un límit en el preu. Actualment
l’esforç econòmic mitjà d’una família a Barcelona per gaudir
d’un habitatge pot arribar a situar-se a l’entorn del 50% dels
ingressos mensuals, clarament per sobre d’una mitjana raona-
ble, i el llarg endeutament resultant és sovint insostenible.

No està clar si hi ha o no bombolla immobiliària i els efectes
que aquesta pot produir. Però si ho és que hi ha una sobreva-
loració que oscil·la a l’entorn d’un 20% en els preus dels habi-
tatges. Per tant, si bé una correcció a la baixa pot produir efec-
tes no volguts, sí que seria important una estabilització de preus
en especial en els centres de les zones urbanes consolidades.

Avui, Barcelona proposa augmentar el parc habitatges de la
ciutat en un 10%, és a dir construir entre 65.000 i 100.000 habi-
tatges en els propers anys (habitatges, lliures o protegits i/o
assequibles, acabats o en construcció iniciada, de promoció
pública o privada, en règim de lloguer o de venda en el perío-
de 2004 - 2010), dels que entre un 30 - 37 % seran habitatges de
protecció i/o assequibles. Tot això, sense ocupar més territori i
actuant directament sobre els teixits de la ciutat amb processos
de reforma interior. Per tant, s’ha de planificar amb gran cura
les noves actuacions urbanístiques i intensificar les accions
de rehabilitació del parc existent d’habitatges i dels barris de
la ciutat.

Com es pot veure a la taula d’habitatges acabats a Barcelona i
la seva Àrea Metropolitana la proposta del Pla d’Habitatge
equival a un important increment dels ritmes de producció en
els propers anys, cosa que sols es pot donar a través d’una pla-
nificació estratègica que optimitzi les actuacions previstes i el
potencial del sòl on s’aplicaran. La ciutat, avui, ha de ser ente-
sa com una àrea consolidada i molt urbana on calen processos
de densificació ordenada per reformular els teixits que la com-
posen així com les seves activitats. 

Barcelona ha apostat per la densitat, pel reciclatge interior en-
front del model expansiu sobre el territori. Únicament a través
del reciclatge és pot afrontar un futur amb garanties suficients.
S’ha de pensar i actuar amb els instruments capaços per cercar
un millor equilibri amb el territori i amb la natura. 

A Catalunya, per posar un exemple, en els deu darrers anys
s’han construït més de 500.000 nous habitatges, és a dir quasi
una nova ciutat de Barcelona. A més, aquests habitatges s’han
construït majoritàriament de manera dispersa en urbanitzacions
suburbials i de baixa densitat. Es fa imprescindible aplicar mo-
dels amb una major sostenibilitat urbana, és a dir cal fer altre
cop ciutat. Per tant, a partir d’ara cal reciclar, treballar sobre els
teixits i actuar proposant sistemes compactes i inclusius capaços
d’entendre la sostenibilitat com una qüestió més de la raciona-
litat de la transformació del model de Barcelona.

Font: Barcelona Economia a partir dels Habitatges acabats segons certificats finals d’obra
Col·legi d’Arquitectes.

Habitatges acabats
2000-03 2004 2000-03 2004

Barcelona AMB

Habitatges de protecció 4.151 1.806 8.335 3.031
Total habitatges 18.458 4.641 57.651 13.678
% Protecció(s/total habitatge) 22,5 38,9 14,5 22,2
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Barcelona, noves accions per a l’habitatge

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2004 – 2010

Per desenvolupar aquest projecte Barcelona ha proposat les
seves accions per l’habitatge a través del desenvolupament del
Pla d’Habitatge 2004–2010. La idea d’aquest Pla es fonamenta
en el seu tipus, no es proposa un pla normatiu, ni tan sols un
que doni subvencions, això ja ho fan l’Estat i la Generalitat
amb els seus Plans de l’Habitatge respectius. L’Ajuntament
aplica un Pla amb accions directes i concertades per promo-
cionar i impulsar habitatge a la ciutat, accions que es basen en
les polítiques urbanístiques i que proposen optimitzar les pre-
visions del planejament a través de l’aplicació de noves inter-
vencions estratègiques. És un Pla amb una concepció contem-
porània que prima la idea de ciutat i cerca el projecte urbà com
a mètode d’actuació. El Pla d’Habitatge té quatre objectius
generals:

– Millorar i facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat als
ciutadans i ciutadanes de Barcelona, d’acord amb les noves
necessitats i en coordinació amb l’àmbit metropolità.

– Promoure la rehabilitació dels habitatges i barris de la ciutat.

– Coordinar les actuacions de totes les administracions públi-
ques en matèria d’habitatge.

– Potenciar el model de ciutat compacta, diversa i mediterrània
que representa Barcelona.

Per tal d’aconseguir els objectius fixats en el termini de vi-
gència establert (2004–2010), el Pla d’Habitatge de Barcelona
s’inscriu de manera complementària dintre de polítiques d’àm-
bit més general amb un requeriment especial per concertar les
actuacions proposades amb les noves polítiques i plans d’ha-
bitatge dels governs de l’Estat i la Generalitat que contemplen
accions prioritaries i anàlogues als objectius de la ciutat. A més,
i per pròpia definició, el Pla d’Habitatge precisa articular-se en
quatre eixos claus, que són:

– El foment de la rehabilitació dels habitatges en sòl urbà con-
solidat, dels barris de la ciutat i de les àrees que requereixin
d’atenció especial.

– Impulsar una política de sòl amb reserves d’habitatge prote-
git en els planejaments, així com gestionar integralment el
patrimoni de sòl.

– Promoció de l’habitatge assequible a través de programes
d’intervenció directa pública i impuls concertat amb altres
operadors, donant prioritat al lloguer i determinant una nova
figura d’habitatge concertat.

– Orientació i serveis a la ciutadania a través del desplegament
d’una xarxa d’Oficines Barcelona Habitatge, així com garan-
tir l’accés transparent i equitatiu de la ciutadania a totes les
promocions d’habitatge protegit de la ciutat.

El Pla d’Habitatge d’acord amb la Carta Municipal, article 85,
proposa, a més a més, concertar activament les polítiques mu-
nicipals i les de la Generalitat a través de la constitució del
Consorci d’Habitatge de Barcelona. Aquest ens té com a fina-
litats la planificació, programació i gestió de les polítiques
d’habitatge públic, en règim de propietat i de lloguer, en el ter-
me municipal de Barcelona. El Consorci assumirà de manera
progressiva durant aquest mandat les eines que el dotin de la
capacitat necessària per desenvolupar plenament les seves fun-
cions. Com un primer pas, de manera immediata, es crearan
dintre del marc del Consorci: la Borsa d’Habitatge de Lloguer
Social, el Registre Municipal d’Accés a l’Habitatge i el Consell
d’Habitatge Social.

Finalment, el Pla d’Habitatge de Barcelona contempla deu Pro-
grames d’Actuació. D’aquests, els dos primers, estan lligats als
processos de rehabilitació dels edificis i teixits de la ciutat amb
l’objectiu d’impulsar la rehabilitació i mobilització del parc
d’habitatge buit (Programes per a la rehabilitació del parc d’ha-
bitatges i dels barris de la ciutat i Mobilització del parc d’habi-
tatges buit). Tanmateix, es proposen quatre programes més que
fan referència a la promoció de nous habitatges assequibles, a
l’execució dels nous planejaments en sòl urbà i a l’obtenció de
sòl. Aquests programes garanteixen un desenvolupament racio-
nal i equilibrat del territori (Gestió de sòl, Noves àrees de trans-
formació urbana, Promoció de l’habitatge protegit i Construc-
ció d’habitatge dotacional). El Pla d’Habitatge, en darrer terme,
determina finalment quatre programes instrumentals que pro-
posen una innovació en el procés urbanístic, garanteixen a la
ciutadania informació i transparència en la producció i adjudi-
cació dels habitatges (Foment de l’oferta d’habitatge de lloguer,
Modificacions normatives en matèria d’habitatge, Atenció al
ciutadà i suport en l’accés a l’habitatge i Optimització del pro-
cediment administratiu).

A un any vista de l’aprovació del Pla d’Habitatge pel Consell
Plenari Municipal hem avançat irreversiblement posant les ba-
ses de la nova política i s’han realitzat accions en cadascun dels
programes d’actuació, de les que es pot destacar: l’aprovació
del Programa de Rehabilitació de Barcelona, la definició del
pressupost i Pla d’Inversió 2004 – 2007 en gestió, alliberament
de sòl i urbanització (més de 200 milions d’euros), l’activació
d’acord la Llei d’Urbanisme del Patrimoni Municipal de Sòl
amb l’adquisició de diversos solars destinats a la construcció
d’habitatge protegit, els nous treballs urbanístics que proposen
la transformació del barri de La Marina de la Zona Franca,
l’impuls directe en la construcció de 10.000 nous habitatges
protegits, l’augment del parc de lloguer públic, les modifica-
cions normatives en matèria de densitat del nombre d’habitat-
ges per parcel·la, l’impuls de nous planejaments crítics, etc.
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Barcelona, noves accions per a l’habitatge

El potencial de construcció d’habitatge lliure i protegit a
Barcelona.

El potencial de construcció d’habitatge a Barcelona, en els pro-
pers anys, es planteja a través d'accions combinades de distin-
tes línies d’actuació i amb un període d’execució emmarcat
entre els anys 2004 i 2010. La justificació del termini d’execu-
ció és deguda a l’horitzó temporal del programa i és conseqüèn-
cia directa del procediment urbanístic i en especial de la seva
gestió de sòl. El Pla d’Habitatge de Barcelona estima un poten-
cial de construcció d’habitatges, en el període 2004 – 2010, que
oscil·la, com ja s’ha dit, entre els 65.000 i els 100.000 nous habi-
tatges, dels que entre 19.000 i 37.000 seran habitatges de protec-
ció i/o assequibles. D’aquests, de manera immediata i com pri-
mera acció, en el període 2004 – 2007, es preveu la promoció
de 10.000 nous habitatges protegits i/o assequibles (de promo-
ció pública o privada).

El Pla d’Habitatge no proposa cap acció nova i no prevista pel
planejament de la ciutat, sinó que reinterpreta els potencials pre-
vistos a Barcelona i els objectiva i prioritza amb la finalitat de
cercar un desenvolupament urbà racional i sensible amb les ne-
cessitats de la ciutadania i les polítiques d’actuació urbanística. 

– 1. Rehabilitació d’habitatge i mobilització d’habitatges
buits.

Els programes de rehabilitació de barris han generat una impor-
tant dinàmica de rehabilitació del parc d’habitatges i edificis de
la ciutat. El Pla d’Habitatge proposa que aquest procés de clara
millora urbana en els sectors de la ciutat més consolidats s’es-
tengui a noves àrees de Barcelona a través d’una actuació més
generalitzada. Aquesta proposta es regula a través un Programa
de Rehabilitació específic per a Barcelona, aprovat al juliol de
2004, que ha d’anar vinculat a les previsions pressupostaries
dels nous Plans d’Habitatge de l’Estat i la Generalitat. S’estima
que el potencial d’habitatges rehabilitats i/o mobilitzats pot arri-
bar a estar entre els 8.000 i 32.000, en els anys d’actuació del
Pla d’Habitatge de Barcelona.

El Programa de Rehabilitació suposa un canvi en la cultura tant
per a la ciutadania com per als operadors (privats i públics)
d’habitatge, es tracta en definitiva de repensar el futur de la ciu-
tat a través d’un sistema més acord amb el medi ambient urbà
i utilitzar, a la vegada, el reciclatge dels edificis i barris de la
ciutat com un nou instrument que ens acosti a models de major
equilibri territorial.

El Programa de Rehabilitació 2004 - 2010 preveu actuar paral-
lelament en dos nivell sobre Barcelona. El primer, proposa pro-
jectes d’àmbit de ciutat per millorar les condicions i la segu-
retat dels edificis i la rehabilitació dels habitatges. El segon,
contempla projectes territorials de rehabilitació de nuclis antics
i rehabilitació de barris d’atenció especial. En aquestes actua-
cions es contempla passar de les 4 àrees actuals de rehabilita-
ció (Ciutat Vella, Poble Sec, Eixample i Gràcia) a 24 àrees de
rehabilitació amb la finalitat de poder estendre les actuacions a
tots els barris tradicionals de Barcelona. També, en aquest pro-
jecte ja s’ha actuat en el capítol de Barris d’Atenció Especial, i
en aquest moments Barcelona ja té declarats els barris de Ro-
quetes i Santa Caterina com les primeres zones d’actuació, a les
que li seguiran altres (Trinitat Vella, Poble Sec, etc.).

– 2. Nous habitatges en àmbits urbans consolidats. El plane-
jament general de la ciutat permet actuar a través de l’aplicació
directa de les seves normes urbanístiques a grans àrees de la
ciutat. Aquesta línia d’actuació fa referència a la construcció
d’habitatges, majoritàriament lliures, que els operadors privats
construeixen en solars sense edificar o a través de substitucions
d’edificacions obsoletes. La regulació d’aquests habitatges es
fa a través del tràmit habitual de sol·licitud i atorgament de
llicència d’obres. Estimem que en el període 2004 – 2010 es po-
den arribar a construir entre 13.000 a 15.000 habitatges per
aquesta metodologia. En aquests projectes, les modificacions
de les normes urbanístiques relatives a la densitat del nombre
d’habitatges per parcel·la proposada per l’Ajuntament poden
tenir-hi una incidència directa per tal d’optimitzar les xifres
estimades. En aquest darrer aspecte cal aclarir que no es tracta
de fer pisos més petits, sinó habitatges acordes a la configura-
ció de les llars actuals i donar una major flexibilitat a la tipolo-
gia dels habitatges.

Nota: En el període 2004 – 2007 es preveu un potencial de promoció de 10.000 nous habitatges protegits i/o assequibles (públics o privats) i l’aportació de 449 milions d’euros dels pres-
supostos municipals d’inversió.
1 Habitatges (lliures o protegits i/o assequibles) acabats o en construcció iniciada, de promoció pública o privada, en règim de lloguer o de venda. 2 Nou parc d’habitatge assequible i
mobilització d’habitatges buits, vinculat a les polítiques de rehabilitació dels nous Plans d’Habitatge de l’Estat i la Generalitat. 3 Inclou habitatges de lloguer per a joves, apartaments de
lloguer amb serveis per la gent gran, residències d’estudiants i residències assistides.

Potencial de promoció d’habitatge
Potencial de promoció d’habitatge del Pla d’habitatge de Barcelona 2004–2010 (taula d’acord del document aprovat al maig de 2004)

Habitatges de Protecció
Habitatges totals1 i/o asequibles

mínim màxim mínim màxim

1. Rehabilitació d’habitatge i mobilització d’habitatges buits 8.000 32.000 — 12.000 2

2. Nous habitatges en àmbits urbans consolidats 13.000 15.000 — —
3. Nous habitatges en àmbits de nou planejament aprovat 15.000 17.000 5.000 6.000
4. Nous habitatges en àmbits de planejament en tràmit i/o estudi 8.000 10.000 2.000 3.000
5. Nous habitatges en barris de transformació i planejament pendent 14.000 18.000 5.000 8.000
6. Programa d’habitatge dotacional3 7.000 8.000 7.000 8.000

Habitatges totals 65.000 100.000 19.000 37.000
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– 3 i 4. Nous habitatges en àmbits de nou planejament apro-
vat i nous habitatges en àmbits de planejament en tràmit i/o
estudi. Es tracta del potencial de construcció sobre sòl ordenat
urbanísticament o que està en procés de ser-ho. En alguns casos
el sòl on està prevista la construcció dels nous habitatges enca-
ra està en procés de gestió, per tant no hi ha una disposició
directa entre l’aprovació del planejament i la utilització efecti-
va de sòl. El Pla d’Habitatge proposa accions per tal d’optimit-
zar el procediment urbanístic, a través de la revisió i millora
dels processos de tramitació i temps de resposta, així com la
implantació de nous protocols d’actuació i coordinació. El po-
tencial d’aquest programa oscil·la entre els 23.000 – 27.000
nous habitatges, del que entre 7.000 – 9.000 tindran algun rè-
gim de protecció, és a dir, a l’entorn d’un 30% de protecció res-
pecte el total d’habitatges. Els planejaments on actua el Pla
d’Habitatge 2004 – 2010 es poden classificar en tres categories:

a) Els Plans en Barris de Remodelació Urbana són una neces-
sitat evident per solucionar el problema de les patologies es-
tructurals (aluminosi, carbonatosi, etc.) d’alguns polígons de
la ciutat i a la vegada representen una nova oportunitat per
concebre nous barris més acordes amb la qualitat urbana de
Barcelona. Estem treballant als barris del Polvorí, a les Vi-
vendes del Governador, al Turó de la Peira, al Sud-Oest del
Besós, a la Via Trajana, a la Trinitat Nova i al Bon Pastor.

b) Els Plans Urbanístics d’Impuls Municipal són un referent en
la millora de la ciutat i proposen tots ells processos de reno-
vació i millora interior que afavoreixen a una major cohesió
social de Barcelona. Entre molts altres projectes actuem a
l’Illa Robadors, a Can Batlló, en la remodelació de la Colò-
nia Castells, en la nova configuració de l’avinguda de l’Hos-
pital Militar, en l’obertura del Primer Cinturó en el barri del
Guinardó, en els entorns del Fòrum, a la Vall d’Hebron, a Sant
Andreu – La Sagrera, etc.

c) Finalment, els Plans Urbanístics amb Impuls per Operadors
Privats representen l’equilibri i la concertació urbanística de
la ciutat proposant millores substancials al teixits dels nostres
barris i aportant noves qualitats urbanes. Tenim projectes als
sectors d’Anglesola, al barri de Porta, al entorns del passeig
de Santa Coloma, a Can Portabella, al carrer Bilbao, a l’avin-
guda Diagonal, al solar de l’antiga Estació de Rodalies, etc.
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Àrees de Rehabilitació Integral de Nuclis Antics.

Barris d’atenció Especial (Santa Caterina, Roquetes, Poble Sec, Trinitat Vella).

Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral del Carmel.
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– 5. Nous Barris de Transformació. Encara que aquests barris
són també ordenats per nous planejaments, cal tractar-los com
una actuació diferenciada, tant pel concepte de transformació
com per la seva magnitud. Es tracta de reinterpretar zones in-
dustrials, seguint el model de l’àrea del 22@, i introduir en
aquestes noves activitats econòmiques i un gran nombre de nous
habitatges amb reserves importants per l’habitatge protegit i
assequible. Els estudis aborden la transformació de dues àrees
urbanes, la zona industrial de Sant Andreu i La Marina de la
Zona Franca, a través d’un equilibri entre densitats, activitats,
infraestructures, zones verdes i dotacions; Aquests sectors resi-
dencials estan entre els 14.000 i 18.000 nous habitatges, dels que
entre 5.000 – 8.000 seran habitatges assequibles i de protecció.

El nou pla de transformació de La Marina de la Zona Franca,
aprovat inicialment a la primavera de 2005, proposa un barri on
es podran construir a l’entorn de 10.000 nous habitatges (dels
que un 50 % tindran algun grau de protecció), és a dir un nou
barri per a 25.000 ciutadans. Avui, aquesta àrea de la ciutat té
una activitat predominantment industrial, presenta una baixa
densitat i té una mobilitat al marge del sistema urbà. Per tant,
es proposa un procés urbanístic que densifica (índex net d’edi-
ficabilitat de les zones 4,32) i compacta el territori a través de
donar al sòl usos mixtes compatibles amb la residència, mante-
nint el sostre dedicat a activitat econòmica (més de 315.000
m2). Així doncs, es fa la ciutat més complexa i inclusiva, a la
vegada que s’optimitza i es recicla el sòl proposant una major
sostenibilitat urbana i integrant el barri resultant als sistemes
urbans de la ciutat. 

– 6. Programa d’habitatge dotacional. Seguint les actuacions
i programes, ja en execució, l’Ajuntament de Barcelona impul-
sa un important programa d’habitatges dotacionals (habitatges
per a joves, apartaments amb serveis per la gent gran, residèn-
cies d’estudiants i residències assistides per la gent gran) en els
propers anys a través de la construcció d’entre 7.000 a 8.000
habitatges, tots ells protegits i en règim de lloguer assequible.
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Sovint comprovem que molts dels habitatges de protecció, per
la seva necessitat social, són més semblants a una dotació urba-
na que a un producte del mercat immobiliari. Hi ha diversos
sectors de població amb problemàtiques diverses que no poden
accedir a un habitatge digne. Els joves en el moment de l’e-
mancipació en són un clar exemple, com també ho és part de la
gent gran. L’Ajuntament de Barcelona ha cercat sistemes per
tal de produir un parc d’habitatges que es troba en el llindar
entre els usos residencials i/o l’equipament. Per aquest motiu es
van redactar alguns plans especials que proposaven la cons-
trucció d’apartaments amb serveis per a la gent gran en solars
qualificats urbanísticament com a equipament, entenent que
aquests edificis albergaran un ús que és una evolució natural de
l'antic geriàtric. 

Fent un pas més en aquest sentit, és va fer una segona propos-
ta regulada per una Modificació del Pla General, coneguda com
“10hj”. A un nombre limitat de solars d’equipament se’ls assig-
nava un nou tipus: l’habitatge per a joves. Aquest programa
específic, no subjecte a les lleis del mercat, proposa la cons-
trucció de quasi 3.000 nous habitatges. La seva tipologia és una
de les claus de la proposta; sense allunyar-se de l’habitatge tra-
dicional es projecten models innovadors d’apartaments ade-
quats a les característiques dels usuaris. El disseny d’espais
comuns en cada edifici i la seva utilització com a llocs satis-
factoris permet la reducció dels apartaments a superfícies a
l’entorn dels 40 m2 construïts. Una altra de les claus del pro-
grama és la rotació dels ocupants i el règim de tinença, lloguers
molt assequibles.

10.000 nous habitatges de protecció, el primer balanç.

Habitualment, es creu que a una ciutat com Barcelona ja no hi
ha sòl, i, per tant, s’ha d’expandir la ciutat ocupant més territo-
ri. Però això no és del tot cert. Els processos d’ocupació terri-
torial han d’estar molt justificats, la ciutat és un ésser que es
refà constantment sobre ell mateix, i, per tant, per créixer sols
cal reinterpretar. Podríem dir que és veritat que no hi ha sòl,
però a la vegada podem afirmar que hi ha suficient espai per
construir de nou. Aquesta idea és fonamental en l’urbanisme
contemporani i en el Pla d’Habitatge de Barcelona. El potencial
de sostre derivat de l’execució dels plans urbanístics és sufi-
cient a curt i mig termini per construir dintre de la mateixa Bar-
celona una nova ciutat tan gran com Lleida, però cal actuar amb
estratègia urbanística i amb una precisió quasi quirúrgica. 

Podem arribar a construir en els propers anys 100.000 nous
habitatges sense masses contradiccions urbanes i obtenir un
gran nombre d’habitatges de protecció en aquesta acció (a l’en-
torn del 35%). Però tot això, ho hem de fer amb consens, amb
bons projectes i amb la seguretat de que la ciutat ho accepta
correctament. En un primer pas, estem impulsant la construcció
directa de 10.000 habitatges protegits, cosa que fa de l’Ajunta-
ment de Barcelona el primer operador d’habitatge de l’Estat, si
ens referim a una actuació urbana.

Tenim una gran responsabilitat, sabem que aquest nombre d’ha-
bitatges tot i ser gran és insuficient si el comparem amb la
demanda potencial, però és sens dubte un pas prou important.
El Programa de Promoció d’Habitatge de Protecció 2004 –
2007 està pensat com un primer intent que variarà l’estratègia
de promoció i construcció d’habitatge a la ciutat. Només a tra-
vés d’accions prou rotundes, com aquesta, es pot intervenir de
manera directa en el mercat, i en aquest cas l’administració ha
de tenir la iniciativa i actuar sense complexos.

En els darrers anys, la producció de l’habitatge de protecció
estava bàsicament destinada al reallotjament, tant per l’execu-
ció dels nous projectes de transformació urbanística com pel
reallotjament de persones que tenen els seus habitatges en
barris afectats per patologies estructurals. El Pla d’Habitatge
vol trencar amb aquesta tendència i promocinar nou habitatge
assequible per a tots els residents de Barcelona que ho precisin,
per aquest motiu s’amplien les tipologies de les actuacions i es
creen nous tipus d’habitatge relacionats amb la nova demanda
ciutadana.

Una altra qüestió important és la implicació de tots els agents
productors de l’habitatge en l’execució del Pla. S’ha de trencar
amb l’exclusivitat de què l’habitatge de protecció el fa l’admi-
nistració i el lliure el sector privat, la ciutat és de tots i tothom
tenim deures amb ella i els seus ciutadans. L’Ajuntament a tra-
vés d’una actuació concertada, ja des del moment del planeja-
ment està cercant la col·laboració de diversos operadors per
realitzar les actuacions previstes.

Cal fer un balanç positiu a un any d’aplicació del Pla d’Habi-
tatge. En el període 2000 – 2003 el percentatge d’habitatge de
protecció ha estat d’un 22,1%, un punt per sobre del percentat-
ge del període 1996 – 1999, cosa que ens indica una estabilitza-
ció del mercat a Barcelona, però el darrer any, primer d’aplica-
ció del Pla, el percentatge ha pujat fins arribar a un 38,9%, és a
dir dels 4.641 habitatges acabats 1.806 son de protecció. Si ens
referim a l’estat d’execució del projectes i obres d’urbanització
inclosos en el Pla d’Habitatge, en un any hem pogut definir i
iniciar la majoria de les actuacions. Del 10.000 habitatges de
protecció que hem d’impulsar quasi un 45% ja estat finalitzats
o en construcció i un 47% estan en tràmit de llicencia d’obres
o en redacció de projecte.

Font: IMU - Estat d’execució Pla d’Habitatge de Barcelona, abril 2005.

Tipus d’habitatge del Programa d’Habitatge de
Protecció de Barcelona 2004 – 2007

Tipus d’habitatge del Programa d’Habitatge de %/total del
Protecció de Barcelona 2004 – 2007 programa 

Habitatge de reallotjament per afectats urbanístics 
i barris de remodelació 28%

Nou habitatge de protecció (2/3 habitatges de venda,
1/3 habitatges de lloguer) 31%

Habitatges de lloguer per a joves i gent gran 41%

Distribució d'operadors del Programa d'Habitatge
de Protecció de Barcelona 2004-2007

Operadors públics Operadors privats sense ànim de lucre
(%)

Altres operadors

Cooperatives sindicals

Cooperatives veinals

La Caixa

INCASOL (Generalitat)

REGESA (Consell Comarcal)

PMHB (Ajuntament Barcelona)

0 5 10 15 20 25 30 35

Font: IMU - Estat d’execució Pla d’Habitatge de Barcelona, abril 2005.
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Una nova arquitectura residencial per a Barcelona

L’habitatge a Europa hauria d’haver estat una preocupació cons-
tant a les ciutats ja que és l'element que assegura una major
cohesió social i que defineix el tipus de ciutat. Però, només ho
ha sigut en moments concrets en especial en el període d’entre
guerres i desprès de la segona guerra mundial en el segle pas-
sat. Han estat pocs els moments en què l’habitatge ha estat pen-
sat i desenvolupat intel·lectualment, ja fa anys que és només un
producte de mercat i són poques les excepcions on es cerca
alguna cosa més que construir. Sols cal veure els reiterats plans
d’habitatge dels governs centrals i autonòmic que són plans
d’ajudes i subvencions econòmiques i que mai fan referència a
actuacions reals i programades de construcció i/o rehabilitació
d’habitatge. De totes maneres, avui, es poden trobar excel·lents
projectes contemporanis d’habitatge protegit a Holanda, Ale-
manya, França, etc. evidentment molt allunyats del moviment
modern però que entenen la residència col·lectiva com un ele-
ment actiu de la nostra societat. A Barcelona també trobem al-
gun bon projecte, com els habitatges dels carrers Carme i Roig
a Ciutat Vella, però el que més abunda no és precisament la bo-
na arquitectura.

Construir no significa fer lloc per habitar, encara que sovint
vivim en llocs que estan molt allunyats del que hauria de ser una
llar desitjable i contemporània. L’allotjament modern ha de
complir altres funcions que ser un mer espai d’acollida i refugi.
El Pla d’Habitatge de Barcelona també proposa impulsar la qua-
litat de l’arquitectura dels edificis, dels habitatges i dels barris
on s’actua. Tenim l’oportunitat d’executar més de 200 nous edi-
ficis d’habitatge protegit en molt poc temps i cal aprofitar l’ex-
cepcionalitat del moment.

No cal inventar un nou habitatge sinó que s’ha d’avançar en la
transformació dels seus valors. Es fa difícil proposar canvis
substancials en l’arquitectura i la configuració de l’habitatge
tant amb els operadors, que sempre temen un augment de cos-
tos, com en els ciutadans que habitualment no volen experi-
ments i prefereixen la tradició. L’Ajuntament per executar el
Pla d’Habitatge proposa obrir una via innovadora recolzada en
la Comissió de Qualitat Municipal que doni un pas endavant en
el projecte de l’habitatge i que cerqui la seva racionalitat i con-
temporaneïtat.

Per altra banda, cal destacar que, avui, la construcció de l’ha-
bitatge ha d’observar com a mínim tres nous principis. El pri-
mer, ha de fer referència forçosa a la modificació del procés
quasi artesanal del mètode constructiu i dels materials utilit-
zats, s’ha de tendir a processos de major industrialització que
reflecteixin la innovació dels materials i de la tecnologia. El
segon, ha de procurar que qualsevol projecte contempli sempre
nous criteris de sostenibilitat de manera natural i no imposada
com un afegit, han de ser un requeriment més des de l’inici.
Finalment, la tipologia i dimensió de l’habitatge s’ha d’adequar
a la demanda de la ciutadania i s’han de flexibilitzar els models
per aconseguir una major satisfacció d’ús i de reutilització dels
espais ja construïts.

Els nous projectes d’habitatge protegit al Fòrum, al Campus
Audiovisual del 22@, a l’avinguda Diagonal, a la Sagrera, a Tri-
nitat Nova, a Ciutat Vella, a la Colònia Castells, a la Vall d’He-
brón, a l’avinguda de l’Hospital Militar, a la Zona Franca, al
Poblenou, etc. han de ser model de referència tant per la seva
arquitectura com per la innovació que representen.
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