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Síntesi de la conjuntura

L’impuls que durant els primers mesos d’enguany ha mostrat
un nombre creixent d’indicadors macroeconòmics arreu del
món sembla anunciar que durant el 2004 la recuperació de
l’economia tendirà a generalitzar-se.  

Les previsions que periòdicament elaboren organismes interna-
cionals com ara l’OCDE i l’FMI entre d’altres sobre les pers-
pectives de creixement de les principals àrees econòmiques del
món, insisteixen en el missatge de que enguany serà el de la
consolidació del procés de recuperació econòmica mundial des-
prés de la sobtada desacceleració de 2001-2002. Amb la parti-
cularitat, com ja va succeir l’any passat, d’un creixement amb
intensitats ben diferents entre les grans àrees econòmiques mun-
dials. D’una banda, Estats Units i l’Extrem Orient –bàsicament
Japó i Xina– continuaran sent els principals motors del creixe-
ment mundial. Pel conjunt de la Unió Europea, que el passat 1
de maig va incorporar deu nous països, es preveu un ritme de
creixement més moderat que s’intensificarà a mesura que avan-
ci l’any. 

Els resultats provisionals corresponents al primer trimestre sem-
blen confirmar aquestes previsions. Així, el PIB dels Estats Units
ha crescut prop d’un 4% recolzat tant en el consum privat com
en la inversió, incentivats ambdós per una política de tipus
d’interès extraordinàriament baixos, negatius en termes reals.
A destacar els indicis solvents de recuperació que mostra la
inversió empresarial en béns d’equipament i que permet donar
per definitivament superat el daltabaix de 2002. L’ocupació
acaba el primer trimestre amb un perfil moderadament alcista,
igual que els preus de consum per l’impacte de la factura petro-
lera. Precisament, la possibilitat d’un agreujament de les ten-
sions inflacionistes que obligui a un enduriment de la política
monetària s’afegeix als desequilibris –exterior i públic– com a
factors que enfosqueixen les expectatives a mitjà termini.

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.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04

PIB 3,6 4,3 3,9 0,6 1,0 1,5 2,4 2,7 2,8 2,0 2,0 2,3
taxa de variació interanual en termes reals (%)

Demanda nacional 3,7 4,2 4,0 1,1 1,1 2,0 3,6 2,9 3,2 2,5 2,7 —
taxa de variació en termes reals (%)

Preus de consum1 2,3 1,9 1,7 2,1 1,8 1,6 2,9 2,6 2,1 3,4 3,1 2,5
taxa de variació anual (%)

Indicador de clima econòmic2 126,6 131,1 — 95,3 96,2 96,7 98,7 98,6 98,5 — — —
Índex: 2000=100

Taxa d'atur3 6,1 5,9 5,6 8,1 8,1 8,1 11,2 11,2 11,4 9,2 8,9 9,6
en % de la població activa

Tipus d'interès a curt termini1 1,05 1,08 1,03 2,38 2,43 2,37 — — — — — —
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d'interès a llarg termini1 4,33 4,31 3,86 4,32 4,47 4,14 4,21 4,34 4,01 — — —
Rend. deute públic a 10 a. en mercats nacionals

Tipus de canvi del dòlar1 — — 1,122 1,229 1,226 — — — — — —
Unitats de $ per Euro

Pel que fa a les principals economies asiàtiques, la japonesa, de
la mà de les exportacions i d’una incipient recuperació del con-
sum intern, comença a mostrar una sensible millora dels índexs
d’activitat empresarial i dels nivells de producció industrial.
Xina, on l’activitat industrial i constructora continua immersa
en una forta expansió, ha començat el 2004 presentant lleus
símptomes d’alentiment de la trajectòria extraordinàriament ex-
pansiva mantinguda al llarg de 2003. L’augment del preu del
petroli i d’algunes primeres matèries bàsiques per la indústria
pesant, juntament amb el protagonisme que de mica en mica
adquireix la demanda interna, provoca tensions inflacionistes i
un lleu empitjorament de la balança de pagaments. Els superà-
vits que manté amb Estats Units i la Unió Europea compensen
a bastament els dèficits amb els seus veïns asiàtics.

L’encariment del petroli durant el primer quadrimestre fins a
cotitzacions desconegudes els darrers vint anys, apareix com
un dels obstacles més immediats i inquietants per a la
consolidació del creixement econòmic mundial. 

Pel que fa a l’economia europea, el PIB de la UE-15 ha repun-
tat amb relativa força durant el primer trimestre. Segons un pri-
mer avanç, s’estima que el creixement interanual ha estat de
l’ordre de l’1,5%. Un resultat que s’acosta a l’augment mitjà
previst per la Comissió Europea pel conjunt de l’any i que sem-
bla confirmar l’esperat revifament del creixement econòmic
després del desengany viscut el 2003. En tot cas, vista la inci-
dència que l’encariment del petroli i primeres matèries ha tin-
gut sobre el nivell general de preus –tot i la fortalesa de l’euro
enfront del dòlar– es presenta força difícil superar aquest ritme
de creixement durant tot l’any i fer bones les previsions. 
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Nota: Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
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Tant els creixements previstos com els primers resultats obtin-
guts enguany mostren una notable i preocupant disparitat entre
països. Mentre el Regne Unit i Espanya, juntament amb econo-
mies menys potents com ara les d’Irlanda i Grècia encapçalen
el creixement de la UE-15 durant el primer trimestre, Alemanya
i Itàlia han començat l’any amb uns ritmes de creixement que
milloren els de trimestres anteriors però que es revelen insufi-
cients per fer bones les previsions. França, un dels pesos pe-
sants de l’economia europea, sembla haver iniciat el 2004 amb
una trajectòria expansiva ajustada a les previsions. La incapa-
citat que mostra el teixit productiu europeu per rellançar les se-
ves exportacions manufactureres i l’anunciat canvi de cicle de la
política monetària apareixen com dos obstacles afegits al pro-
cés de consolidar el creixement de l’economia europea.  

La demanda interna continua monopolitzant el creixement
de l’economia espanyola. 

Durant el primer trimestre d’enguany el PIB espanyol ha regis-
trat un creixement interanual del 2,8% en termes reals. Un re-
sultat que dóna continuïtat a la tendència lleument expansiva
mantinguda de manera constant d’ençà la tardor de 2002. El
tret més destacat ha estat l’impuls de la demanda interna –3,8
punts percentuals d’aportació al creixement agregat– que ha
servit per compensar l’augment de la contribució negativa del
sector exterior, motivada per unes exportacions que han crescut
menys que les importacions. Un efecte parcialment atribuïble a
l’encariment del petroli i d’altres primeres matèries que l’eco-
nomia espanyola es veu obligada a importar.

El 3,6% de creixement interanual de la despesa en consum final
–el valor més elevat d’ençà mitjan 2000– obeeix tant a l’impuls
del consum de les llars com de la despesa pública. El primer
respon bàsicament al dinamisme que ha mantingut la creació
d’ocupació en un context de forta expansió del crèdit, mentre
que la segona comença a mostrar els primers signes d’esgota-
ment tot i que ha mantingut un creixement relativament estabi-
litzat per sobre del 4,5%.        

La formació bruta de capital fix creix un 3%, dues dècimes
menys que durant el mateix període de 2003. Alhora que la in-
versió empresarial en béns d’equipament no aconsegueix man-
tenir la intensitat de l’expansió d’un any abans, la construcció
es reafirma un trimestre més com el principal receptor dels flu-
xos inversors de l’economia espanyola. Pel que fa al sector ex-
terior, les exportacions de béns i serveis han crescut poc més
d’un 4% mentre que les importacions ho han fet d’un 6,7%. Un
diferencial imputable en bona mesura a la balança dels serveis
com a conseqüència de l’atonia del sector turístic.

Pel cantó de l’oferta, l’activitat industrial inclosa la producció
d’energia, presenta un creixement trimestral sensiblement infe-
rior al d’un any enrere. La construcció, com ja s’ha posat de
relleu en l’anàlisi de les dades des del cantó de la demanda,
manté un creixement estabilitzat a l’entorn del 3,5%. Una taxa
de creixement interanual que durant aquest començament d’any
pràcticament ha estat igualada pel conjunt del terciari, amb un
protagonisme compartit entre els serveis de mercat i els de fora
de mercat. Una evolució congruent amb el dinamisme mostrat
per la despesa en consum final tant privada com pública. Cons-
tatar, per últim, el notable impuls en termes relatius de la pro-
ducció del sector primari.

Creixement feble de l’economia catalana derivat de l’atonia de
l’activitat manufacturera i del desequilibri del sector exterior.

En el cas del l’economia catalana, i segons les primeres esti-
macions de l’evolució del PIB trimestral, la producció agro-
ramadera ha estat novament inferior a la d’un any enrere. La
resta de branques productives, amb l’excepció de la construc-
ció, que manté un ritme de creixement interanual estabilitzat en
el 3,1% –el més baix dels darrers sis anys–, han aconseguit
accelerar molt lleument la tendència expansiva de final de 2003.
En total s’estima un creixement del PIB pel conjunt de Cata-
lunya de l’ordre del 2,3%, recuperant així la trajectòria mode-
radament expansiva de la primera meitat de 2003 però sense
poder evitar que s’eixampli el diferencial de creixement que
darrerament manté amb el PIB espanyol.      
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— Total (milers de tones) gn.-ab.04 12.433 15,8 36.505 11,1 6,6
Sortides (milers tones) gn.-ab.04 4.346 18,6 13.108 12,6 8,3
Entrades (milers tones) gn.-ab.04 8.087 14,4 23.396 10,3 5,7

— Càrrega general (milers tones) gn.-ab.04 7.541 20,2 22.253 13,7 8,4
Exportacions (milers tones) gn.-ab.04 2.767 26,3 8.133 14,8 7,6
Importacions (milers tones) gn.-ab.04 3.131 21,7 9.980 14,7 9,6

— Contenidors (milers de Teus) gn.-ab.04 586 19,2 1.762 18,1 13,1

Espectacular i sorprenent inici d'any el que ha registrat el tràfic portuari de mercaderies. El creixement
amb taxes de dos dígits -tant del total com de la càrrega general- contrasta amb el moderat augment del
PIB català i espanyol i encara més amb l'especial feblesa que caracteritza l'economia europea. Creixent
protagonisme dels fluxos comercials amb Extrem Orient i Amèrica del Sud.   

Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) gn.-ab.04 196.663 3,0 565.116 4,5 4,4
— Xarxa Metro (milers) gn.-ab.04 117.008 3,2 335.036 3,2 3,1
— Xarxa Bus (milers) gn.-ab.04 69.479 3,0 201.712 7,7 7,3
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) gn.-ab.04 10.176 0,2 28.369 –1,3 –1,0
Total servei de rodalia (milers) 1r.tr.04 40.203 4,2 158.189 2,6 2,2
— RENFE (milers) 1r.tr.04 28.143 3,2 112.842 1,2 0,1
— FGC (milers) gn.-ab.04 15.764 5,6 45.462 6,6 7,8

L'augment del nombre de viatges realitzats en transport públic col·lectiu a l'àmbit metropolità s'ajusta a
les necessitats d'una creixent demanda de mobilitat com a conseqüència de l'augment de l'ocupació, del
nombre de visitants i del de residents. La desacceleració del ritme de creixement que s'intueix és con-
gruent amb el fort repunt que ha registrat la venda de turismes i motos. 
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L’esquifit 0,5% de creixement interanual que ha registrat el PIB
industrial a Catalunya durant el primer trimestre de 2004 res-
pon a l’impacte del notable retrocés que pateix la producció de
béns d’equipament i l’estancament de la de béns de consum
sobre la tendència notablement expansiva que ha presentat la
producció de béns intermedis i la d’energia. Els preus de venda
repunten a l’alça a partir de l’abril com a conseqüència de l’en-
cariment de l’energia. El clima industrial, tot i que reflecteix
una lleu millora de les perspectives empresarials, es veu sotmès
a una evolució irregular i força volàtil. L’ocupació directament
associada al sector, continua disminuint. 

D’alguna manera l’evolució del nombre d’ocupats es pot rela-
cionar amb l’augment del nombre d’empreses que declaren
haver revisat a la baixa o ajornat els seus plans d’inversió. A
banda d’altres factors explicatius com ara la necessitat d’ajus-
tar la capacitat productiva operativa en funció d’unes expecta-
tives revisades a la baixa, és probable que aquests resultats
plasmin també els primers efectes derivats de l’agreujament del
clima d’incertesa arran de la tragèdia de l’onze de setembre i la
reacció al contundent resultat de les eleccions generals del 14
de març. 

Forta expansió del tràfic portuari amb els ports d’Extrem
Orient i d’Amèrica del Sud, a més dels del Golf Pèrsic.
Augmenta lleument per sobre de la mitjana el tràfic de
mercaderies amb els ports europeus.

A diferència de l’activitat manufacturera, el transport portuari
de mercaderia ha començat l’any amb un impuls sorprenent
que respon bàsicament a la represa de l’economia i del comerç
mundial i només en segona instància a la dinamització de l’ac-
tivitat fabril catalana. Òbviament, el ritme de creixement dels
primers mesos d’enguany s’ha vist afavorit per la situació de
relativa atonia d’un any abans. Així, els elevats increments in-
teranuals del primer quadrimestre es moderen sense excepció si
es consideren els agregats dels darrers dotze mesos.

La importació de gas natural i el tràfic de productes químics,
metal·lúrgics i de vehicles i maquinària han estat els compo-
nents que més han contribuït a l’augment del tràfic portuari. El
creixement intens del volum de càrrega general transportada
–recolzat tant en el comerç de productes manufacturats com ali-
mentaris– explica l’increment interanual del 19,2% del tràfic de
contenidors durant el primer terç d’enguany.   

Transports

Valor absolut Darrers 12 mesos 2003/02
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.04 7.205 8,7 23.328 7,8 6,6
— Interior (milers) gn.-ab.04 3.626 6,9 11.306 7,4 6,5
— Internacional (milers) gn.-ab.04 3.517 10,8 11.811 8,1 6,4

Port. Total (inclòs transit) (milers) gn.-ab.04 282 7,9 1.891 13,5 10,6
— Creuers (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.04 105 34,6 1.076 30,7 25,7

Les dades corresponents al primer terç d'any mostren una moderada intensificació del creixement de
l'activitat aeroportuària. El tràfic internacional en el cas de l'aeroport i els creuers turístics en el port es
revelen com els segments protagonistes d'aquest dinamisme.       
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Les companyies de baix cost protagonitzen el creixement del
trànsit aeri.

El trànsit de passatgers que han utilitzat el port o l’aeroport
durant el primer quadrimestre de 2004 ha estat igualment ex-
pansiu en termes interanuals. Els creuers i els vols internacio-
nals apareixen com els segments protagonistes. Deixant relati-
vament de banda l’augment del 35% del nombre de viatgers de
creuers –poc representatiu perquè correspon a temporada baixa
però il·lustratiu del que pot donar de sí aquest segment de nego-
ci al llarg de l’any– el trànsit de passatgers per l’aeroport ha
crescut prop d’un 9% i d’un 11% l’internacional. Simplificant,
hom ha de buscar la raó última d’aquests increments en els
corresponents augments de l’oferta de places i trajectes. Un aug-
ment que ha repercutit en un descens de les tarifes mitjanes que
potser l’encariment dels carburats pot obligar a revisar.

En paral·lel a l’augment del nombre de viatgers que han utilit-
zat els serveis aeroportuaris de l’àrea de Barcelona, durant el
primer quadrimestre d’enguany els hotels de la ciutat han fac-
turat 3,1 milions de pernoctacions a poc més d’1,4 milions de
visitants, el 16,1% i el 22,2% més, respectivament, que durant
el mateix període de 2003. Uns increments extraordinaris rela-
cionats tant amb l’atractiu turístic de Barcelona com amb l’aug-
ment dels desplaçaments per negocis i motius professionals en
general. Uns resultats que de ben segur no s’haurien assolit
sense l’ampliació de l’oferta hotelera i la de vols internacionals
a l’àmbit de la Unió Europea. Una correlació que també es dó-
na amb la potenciació de Barcelona com a centre operatiu de
creuers.

Turisme, consum i preus

Valor absolut Darrers 12 mesos 2003/02
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Consum – Matriculació
Aigua per a ús cial-ind. (milers m3) 1r.tr.04 8.402 5,2 33.053 1,5 1,2
Gas natural (Gwh) 1r.tr.04 1.444 –0,8 3.169 1,0 –4,4
Electr. baixa tensió (cial.-ind.)(Gwh) 1r.tr.04 503 0,0 2.083 4,9 6,0
Matriculació de vehicles (prov.) gn.-ab.04 84.662 11,2 258.916 13,4 9,4

La demanda de vehicles recupera el tremp i dóna per definitivament superada la crisi de 2002. Un
canvi de tendència facilitat pel creixement sostingut de l'activitat econòmica i del nombre d'ocupats,
a banda de les excepcionals condicions de finançament que ofereix el mercat. El consum d'aigua i
d'electricitat respon també al moderat creixement econòmic.   

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) gn.-ab.04 3.090 16,1 9.529 8,4 4,7
Visitants segons motiu de visita (milers): gn.-ab.04 1.435 22,2 4.108 10,9 7,5
— Negocis (milers) gn.-ab.04 407 –27,6 1.426 –10,0 19,1
— Turisme (milers) gn.-ab.04 808 83,5 1.891 20,2 –8,3
— Fires i Congressos (milers) gn.-ab.04 131 9,5 399 44,9 12,5
— Altres (milers) gn.-ab.04 89 68,7 392 44,5 38,5

L'any del Fòrum comença amb creixements molt notables tant de visitants com de pernoctacions hote-
leres. L'augment de places hoteleres i del nombre de vols operats per companyies aèries de baix cost
explica una part d'aquest augment de l'activitat hotelera. 
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I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1)

Barcelona (prov.) (%) gn.-ab.04 1,5 — — 3,2 3,2
Catalunya (%) gn.-ab.04 1,5 — — 3,1 3,1
Espanya (%) gn.-ab.04 1,4 — — 2,7 2,6
Subjacent (%) gn.-ab.04 1,3 — — 2,4 2,5
U.E. harmonitzat (%) gn.-ab.04 1,0 — — 1,8 1,8

La trajectòria descendent mantinguda per l'IPC durant el 2003 i primers mesos d'enguany s'ha estroncat
durant els mesos d'abril i maig. L'augment del preu del petroli i dels seus derivats per la incerta evolu-
ció del conflicte iraquià i per la forta demanda xinesa, ha estat el factor més visible d'entre els que han
contribuit a aquest repunt inflacionista. També en són responsables l'alimentació sense elaborar i la
major part dels serveis.

(1) Taxes referides a 31-des-2003.
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Construcció i mercat immobiliari

Valor absolut Darrers 12 mesos 2003/02
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Construcció residencial i llicències d’obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats (Barcelona) 1r.tr.04 1.373 35,1 5.772 26,0 10,8
— Iniciats (RMB) 1r.tr.04 9.513 2,5 38.179 7,7 9,0
Obra prevista a les llicències:
Nova planta: nombre d'habitatges 1r.tr.04 786 –53,4 3.999 –25,6 –2,5
Nova planta: superfície (m2) 1r.tr.04 204.712 –49,0 1.167.354 –22,1 –4,6
Ref.i ampliació: superfície (m2) 1r.tr.04 80.250 –51,3 368.431 –18,8 15,6

Indicis de canvi de tendència imminent. Creixement vigoròs de l'obra en curs, especialment a la ciutat
central, alhora que les expectatives a mitjà termini de la promoció privada, mesurades per les llicències
d'obres majors, apunten a una reducció dels volums de producció. 

Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (€/m2) 2n.sem.03 3.476 18,6 3.379 20,1 20,1
— Segona mà-oferta (€/m2) 2003 — — 3.179 15,0 15,0
— Lloguer  (€/m2/mes) 1r.tr.04 10,07 12,6 — — 10,6
— Places d'aparcament (€) 2n.sem.03 20.750 10,2 20.800 11,6 11,6
Locals de negoci (lloguer mensual):
— Oficines (total ciutat) (€/m2/mes) 2n.sem.03 8,44 1,2 8,56 2,0 2,0
— Locals comercials (€/m2/mes) 2n.sem.03 7,71 -6,3 8,34 2,5 2,5

El dinamisme del mercat laboral, juntament amb la presió demogràfica derivada dels fluxos migratoris
i la cel·lebració del Fòrum, són alguns dels factors que poden explicar la resistència que mostren els
preus de l'immobiliari residencial a seguir una trajectòria de creixement més moderat com ara la que
manté el segment de locals comercials i oficines. 

L’augment del preu del petroli, accentuat a partir del mes de
març, juntament amb l’encariment d’un ampli ventall de prime-
res matèries als mercats internacionals i d’alguns productes ali-
mentaris bàsics en el mercat intern, han capgirat la tendència
descendent amb la que l’IPC havia iniciat l’any. El resultat ha
estat una revisió a l’alça de la taxa d’inflació mitjana esperada
per enguany. Després d’acumular en només quatre mesos més
de la meitat del creixement esperat pel conjunt de l’any, la in-
flació interanual a final del primer quadrimestre es situa en els
nivells de tancament de 2003 i amb tendència a l’alça. El dife-
rencial d’inflació amb la UE es situa novament a prop del valor
mitjà dels darrers cinc anys. Una evolució que es pot mantenir
fins ben entrat l’estiu i que és una mala notícia pel que repre-
senta de manteniment del procés de pèrdua de competitivitat de
l’economia catalana i espanyola. 

Tot i els signes de desacceleració que es comencen a fer
evidents, l’activitat constructora continua liderant el
creixement econòmic a l’àrea de Barcelona.

Els símptomes de desacceleració del creixement amb els que ha
iniciat l’any el sector constructor tant al conjunt d’Espanya
com a Catalunya segons els primers avanços del PIB trimestral
són congruents amb el 2,5% de creixement interanual del nom-
bre habitatges iniciats al conjunt de la regió metropolitana
durant el primer trimestre. Una evolució que, sumada a la dels
darrers trimestres, suavitza lleument la tendència ascendent
mantinguda durant el 2003. En el cas de la ciutat de Barcelona,
la orientació és encara fortament alcista. El nombre d’habitat-
ges en construcció a final del primer trimestre –considerant
com a tal els iniciats els darrers dotze mesos– es situa nova-
ment per sobre de la mitjana anual del darrer quinquenni amb
un increment interanual del 26%. Aquest augment de l’oferta
de sostre residencial nou –que és majoritàriament de promoció
privada– podria afavorir una relativa contenció de l’augment
dels preus de venda.
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Per contra, les xifres de les llicències d’obres aprovades durant
els primers tres mesos de 2004 obliguen a rebaixar les expecta-
tives de creixement de l’activitat constructora privada a la ciu-
tat a mitjà termini. Després de dos anys seguits mantenint uns
volums d’obra en màxims gairebé històrics, era d’esperar un
canvi de cicle. Sorprèn relativament la intensitat de la davalla-
da –de l’ordre del 50%– que de ben segur es suavitzarà els pro-
pers trimestres i sobta igualment que la reducció es produeixi
amb la mateixa intensitat tant en el segment de nova construc-
ció com en el de reforma i ampliació. Aquesta coincidència
contrasta amb la tònica dels darrers anys, caracteritzada per una
manca total de correlació entre l’evolució d’aquests dos seg-
ments de la construcció.

Pel que fa a l’evolució dels preus del mercat immobiliari de la
ciutat, la informació corresponent als primers mesos de 2004
disponible en el moment de tancar aquesta edició només per-
met avançar que l’augment del primer semestre pel que fa al
mercat residencial no diferirà del registrat durant el 2003. Serà
després de l’estiu, un cop acabat el Fòrum i si es confirma l’a-
nunciat repunt del preu del diner, quan es pot començar a cop-
sar una moderació significativa del creixement dels preus al
mercat immobiliari residencial. S’hauria d’esperar una evolu-
ció més en la línia de la tònica imperant en el segment dels lo-
cals comercials i oficines.
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Mercat de treball

Valor absolut Darrers 12 mesos 2003/02
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Ocupació

Residents actius 31 mç. 04 752.610 2,1 — — 2,3
Residents actius (RMB) 31 mç. 04 2.138.050 2,1 — — 2,7
Afiliats R.G. Seg.Soc. 31 mç. 04 862.633 2,0 — — 1,7
Afiliats R.G. Seg.Soc. (RMB) 31 mç. 04 1.759.761 2,2 — — 2,1
Contractes laborals registrats gn.-ab.04 256.070 7,8 711.957 2,1 –6,0
Contractes indefinits gn.-ab.04 37.469 4,4 93.776 –7,9 –13,9

Els fluxos migratoris es continuen fent sentir en les estadístiques oficials del mercat de treball. L'aug-
ment de la població activa i dels ocupats afiliats a la Seguretat Social s'explica bàsicament per la pres-
sió d'aquest segment de la població. La contractació es comença a recuperar. 
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 ab. 04 6,0 — — — 6,2
RMB 30 ab. 04 6,8 — — — 6,9
Catalunya 30 ab. 04 6,2 — — — 6,5
Espanya 30 ab. 04 9,0 — — — 9,0

La combinació d'una població activa en expansió i uns volums d'aturats relativament estables o en lleu
retrocés segons l'àmbit considerat, ha permès continuar avançant en la reducció generalitzada de les
taxes d'atur. Reducció especialment significativa pel que fa al col·lectiu femení.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2003.

Atur registrat

Total aturats registrats 30 ab. 04 45.425 –1,9 — — –1,0
Atur masculí 30 ab. 04 21.478 –0,5 — — 1,8
Atur femení 30 ab. 04 23.947 –3,0 — — –1,4
Atur juvenil (16-24 anys) 30 ab. 04 4.186 –11,9 — — 4,2
Aturats sense ocupació anterior 30 ab. 04 4.080 –5,0 — — 3,9
Total aturats registrats (RMB) 30 ab. 04 144.918 1,1 — — 1,2

L'atur registrat no es veu especialment perjudicat per l'augment de la població activa. La situació és bàsi-
cament d'estancament tendint lleument a la baixa, gràcies bàsicament al retrocés de l'atur juvenil i feme-
ní. Una evolució imputable a la cel·lebració del Fòrum i a passats dèficits demogràfics.          
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L’estabilització del creixement de l’economia a l’entorn del
2,5% ha propiciat la creació de nous llocs de treball –recolzats
majoritàriament en contractes temporals– que ha permès
augmentar les taxes d’activitat sense incrementar les d’atur. 

Que l’economia de Barcelona i la metropolitana per extensió
han iniciat el 2004 amb un dinamisme considerable, ho corro-
bora el comportament de la major part dels indicadors del mer-
cat de treball. A grans trets, l’ocupació, mesurada en termes d’a-
filiacions en situació d’alta a la Seguretat Social, ha continuat
creixent a un ritme que voreja el 2%, equivalent al de final de
2003. Un creixement que ha estat suficient per absorbir l’aug-
ment de població activa –majoritàriament femenina– sense per-
judicar les xifres d’atur. En termes de contractes laborals forma-
litzats a la ciutat, els resultats del primer quadrimestre d’enguany
trenquen la tendència descendent de 2002-2003.

Segons estimacions pròpies, la població activa tant a la ciutat
central com a la resta de la regió metropolitana ha començat
l’any mantenint la trajectòria ascendent registrada durant el
2003. Com a molt es podria parlar d’una lleu desacceleració de
la taxa de creixement, motivada bàsicament per la creixent difi-
cultat d’augmentar la taxa d’ocupació masculina. La progressi-
va incorporació de les dones al mercat de treball regulat es tra-
dueix en què actualment ja representen més del 45% del total
de la població activa a Barcelona, tres punts percentuals més
que ara fa deu anys. Una progressió que també es dóna a la res-
ta de la regió metropolitana i de Catalunya on el pes assolit és
encara lleument inferior, de l’ordre del 42%.  

L’augment de la contractació femenina, canalitzada majorità-
riament a través de contractes temporals i a temps parcial, ex-
plica que tot i l’augment de la població activa femenina, les
xifres d’atur d’aquesta meitat de la població es redueixin de
manera més notòria que les dels homes. Tot plegat s’ha de rela-
cionar amb el fet que la capacitat de crear nova ocupació es
concentra, ara per ara i gairebé en exclusiva, en el sector ter-
ciari. El conjunt d’activitats industrials i constructores, amb
una presència majoritària d’homes en les seves plantilles, pre-
senta un saldo pràcticament nul pel que fa a generació de nous
llocs de treball.  



I. Indústria
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Conjuntura industrial

Superat el primer trimestre de 2004, s’evidencia la persistència
dels factors que darrerament han frenat la recuperació de
l’activitat de la indústria catalana.

La majoria dels resultats disponibles sobre l’evolució de l’acti-
vitat industrial a Catalunya durant el primer terç d’enguany di-
buixen una conjuntura dominada per l’apatia amb la que es va
tancar l’any passat, tot i que s’albira algun símptoma de lleu
reactivació. La persistència de la situació d’enfortiment de l’eu-
ro i les tensions de preus en els mercats internacionals de pri-
meres matèries i especialment en el del petroli, no és el millor
escenari per aconseguir que s’acceleri el tímid creixement de
l’economia europea i, de retruc, els fluxos exportadors de la in-
dústria manufacturera catalana.

Les primeres estimacions de l’evolució del PIB industrial du-
rant el primer trimestre apunten a un creixement testimonial del
0,5%. Un valor difícil d’interpretar atès que si bé sembla refor-
çar el canvi de tendència encetat els darrers mesos de 2003, es
compara desfavorablement amb el ritme de creixement assolit
un any abans. L’Índex de Producció Industrial, basat en enques-
tes a les empreses, ofereix una lectura molt semblant. Segons
aquest indicador, la producció industrial en termes globals mos-
tra un perfil de recuperació, basat gairebé en exclusiva en els
subsectors de producció d’energia i de béns intermedis. L’agre-
gat dels béns d’equipament mostra el pitjor perfil, alhora que la
producció de béns de consum es recupera molt lentament.

* Variacions interanuals. 1 Saldos. 2 Dades de final de període.
Font: 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: Direcció General d'Indústria i Ministeri d'Indústria i Energia.

Indicadors d'activitat industrial*
2n.tr.03 3r.tr.03 4t.tr.03 1r.tr.04

Catalunya

PIB (Variació real) 0,5 –0,1 0,2 0,5
Índex Producció (IPI)
—Total indústria –2,6 –2,0 –0,3 1,2 
—Energia –1,2 2,2 6,9 11,8 
—Intermedis –0,7 0,9 3,4 5,0 
—Equipament –4,9 –12,1 –5,1 –9,0 
—Consum –3,6 –1,5 –1,4 0,0 

Índex Clima (ICI)1 –9,2 –3,0 –4,4 –4,1
Índex Preus (IPRI) 1,2 0,6 0,6 0,6 
Afiliats RG Sg. Social2 –1,5 –1,6 –1,8 –1,8 
Aturats registrats2 0,0 –1,0 –3,1 –3,1

Espanya

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

Índex Clima (ICI)1 –6,1 –4,0 –3,0 –4,4
Índex Preus (IPRI) 1,0 1,0 1,0 0,7 
Afiliats RG Sg. Social2 –0,7 –0,5 –0,9 –0,6 
Aturats registrats2 0,3 –1,0 –2,0 –2,7
Crèdit (Saldo viu)2 7,1 5,3 0,1 n.d. 
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L’evolució de les xifres d’ocupació industrial reflecteixen ine-
quívocament la indefinició que domina l’activitat d’aquest sec-
tor al conjunt del país. El nombre d’afiliats ocupats directament
en empreses transformadores continua retrocedint de manera
discreta però sense pausa. El retrocés de l’atur registrat ajuda a
treure ferro a la pèrdua d’afiliacions i fa pensar que una part
d’aquesta pèrdua de llocs de treball en empreses industrials es
compensa amb un increment de l’ocupació en el conglomerat
de les empreses de serveis.

Les previsions a curt termini avançades per l’indicador de cli-
ma industrial no contemplen un canvi significatiu d’escenari
durant els mesos centrals de l’any. Ni a Catalunya, ni a Espanya
ni tampoc al conjunt de la Unió Europea, tot i que les expecta-
tives que manifesten els empresaris no són tan manifestament
pessimistes com eren un any enrere. És una opinió força estesa
que només una millora significativa de la situació d’incertesa
que per motius geopolítics es viu al Pròxim Orient i al Golf
Pèrsic, podria temperar el clima de desconfiança i cautela que
impera en una bona part del món empresarial.        

Els empresaris de la regió metropolitana comencen 2004
valorant més positivament les perspectives a curt termini que
no pas l’evolució recent del seu negoci.

En correspondència al pes determinant que té la indústria me-
tropolitana en el conjunt de la catalana, és evident que l’anàli-
si referida a aquest àmbit més ampli és d’aplicació –llevat de
matisos sectorials– a l’hora de descriure la conjuntura de la
indústria metropolitana. Segons els resultats de l’enquesta del
primer trimestre, s’aprecia un moderant augment del nombre
d’empreses consultades que declaren una millora del seu nego-
ci. Una valoració associada bàsicament a una percepció de la
cartera de comandes menys negativa que un any abans i també
a una relativa millora de la demanda externa. Per contra, les
valoracions empresarials sobre nivells de producció i vendes en
el mercat espanyol no deixen entreveure cap signe de represa.
L’evolució del conjunt és relativament plana, sense alts i baixos
significatius.

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

Enquesta industrial (província)

1r.tr.03 2n.tr.03 3r.tr.03 4t.tr.03 1r.tr.04

Resultats període1

Producció Igual 39 40 30 35 36
Saldo 10 5 –15 10 5

Vendes Igual 29 36 24 25 28
Saldo 9 3 –17 10 10

Exportacions Igual 26 30 29 37 30
Saldo 4 –3 –10 9 7

Preus de venda Igual 59 76 85 78 60
Saldo 12 –6 –6 –6 15

Ocupació Igual 63 67 60 70 65
Saldo –6 –4 0 –1 –9

Inversió Igual 45 53 59 58 56
Saldo 5 5 1 13 –4

Situació final període

Marxa dels negocis Igual 52 51 49 47 53
Saldo 7 14 13 13 14

Cartera de comandes Igual 54 65 52 53 54
Saldo –14 5 –8 –10 –4

Stocs Igual 55 54 54 53 58
Saldo –1 3 –8 10 2

Perspectives a curt

Producció Igual 51 56 47 46 41
Saldo 20 8 20 21 38

Vendes Igual 39 38 39 37 32
Saldo 24 –1 24 20 44

Cartera de comandes Igual 45 47 41 40 37
Saldo 19 8 17 18 40

Preus de venda Igual 82 87 86 44 68
Saldo 6 –1 3 27 18

Ocupació Igual 75 76 72 75 73
Saldo –2 –5 1 –1 3
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En línia amb aquestes previsions de millora de la xifra de nego-
ci a curt termini, la capacitat productiva utilitzada durant el pri-
mer trimestre s’ha mantingut relativament estable, frenant la
trajectòria descendent que la va caracteritzar durant 2003. Per
branques industrials, la del paper, edició i arts gràfiques ha estat
la que ha registrat una reducció de capacitat més preocupant,
fins i tot més que el tèxtil, confecció i cuir que sembla que està
en una fase més avançada d’aquest procés d’ajustament de les
capacitats productives després de perdre –segons les afiliacions
a la Seguretat Social– el 15% de la població ocupada directa en
els darrers tres anys. La vessant positiva la proporciona la in-
dústria del metall, maquinària i equipament, juntament amb la
de fabricació de vehicles i material de transport.

Observant els factors que segons els empresaris consultats limi-
ten el creixement de la producció industrial, l’encariment que
acumulen algunes primeres matèries i productes semielaborats
no els preocupa tant com l’augment persistent de la competèn-
cia, especialment en una conjuntura caracteritzada per una de-
manda força feble, que creix en quantitat –en paral·lel a l’aug-
ment de la població i de l’ocupació– però no en capacitat de
despesa. 

Que durant els primers mesos d’enguany hagi augmentat el
nombre d’empreses manufactureres que han reduït les seves
plantilles i també el seu esforç inversor, possiblement s’hauria
d’imputar a l’agreujament del clima d’incertesa i d’inseguretat
arran dels atemptats terroristes de l’11 de març a Madrid. I tam-
bé, i no menys important, a la necessitat d’ajustar expectatives
passades que s’han revelat massa optimistes. En aquest sentit,
sorprèn relativament la confiança que manifesta un nombre
creixent d’empreses en la imminent millora de les perspectives
empresarials a curt termini. Una millora que ha d’afectar tant
els ritmes de producció com de vendes si és que l’augment dels
preus de venda derivat de l’augment del petroli i altres prime-
res matèries no desincentiva la demanda.

Conjuntura industrial



II. Finances



Treballadors assalariats de les entitats de crèdit

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

des. 1995 28.647 35.345 n.d. 249.023
des. 1996 28.010 35.010 45.005 246.800
des. 1997 27.993 35.401 45.174 247.361
des. 1998 28.022 35.695 45.597 247.685
des. 1999 27.181 35.105 44.551 244.513
des. 2000 25.551 33.842 45.163 243.743

març 2001 25.775 34.043 45.372 n.d.
juny 2001 25.871 34.541 46.020 n.d.
set. 2001 25.719 34.245 45.669 n.d.
des.2001 25.591 34.219 45.496 245.228

març 2002 25.537 34.160 45.512 n.d.
juny 2002 25.538 34.336 45.687 n.d.
set.2002 25.312 34.071 45.386 n.d.
des.2002 25.263 34.017 45.242 243.677

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

març 2004 25.966 34.987 44.680 n.d.

Variació (%) Total Banca Caixes Cooper.

març 2004/ març 2003
Barcelona –0,3 –0,9 0,0 7,4
Catalunya 1,4 –0,6 2,3 0,0
Espanya 1,9 0,0 2,7 3,7

des. 2003/ des. 2002

Barcelona –0,2 –1,3 0,2 7,4
Catalunya 1,4 –0,5 2,2 2,3
Espanya 1,9 0,0 2,7 4,3
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Sistema financer

El 2004 comença sense canvis en la política que mantenen les
entitats de crèdit pel que fa a l’obertura d’oficines operatives
d’atenció al públic.

Les 7.350 oficines que a final del primer trimestre d’enguany
mantenien operatives les entitats de crèdit a Catalunya represen
un augment de l’1,4% en relació amb un any enrere. És el ma-
teix ritme de creixement de final de 2003. A la ciutat de Barce-
lona, després d’un quinquenni de constant però lleu reducció
del nombre d’oficines, tot apunta a que s’està a les portes d’un
canvi d’aquesta tendència. Alhora que la banca pròpiament dita
sembla que dóna per tancat el procés d’ajustament de la seva
oferta de serveis tradicionals derivat dels darrers processos de
fusions i absorcions, les caixes d’estalvi han finalitzat, si més
no temporalment, l’etapa d’expansió engegada aprofitant aquest
replegament de la banca dels canals de comercialització més
tradicionals. El resultat final d’aquesta diferent estratègia ha
estat una transformació radical de la titolaritat de l’oferta de
serveis financers disponibles a Barcelona. Si ara fa deu anys el
nombre d’oficines d’atenció al públic es repartia pràcticament
per igual entre bancs i caixes, actualment, la relació és gairebé
d’una oficina bancària per cada dues de caixes. 

Mentre que al conjunt d’Espanya el nombre d’oficines de bancs
es manté estancat per segon trimestre consecutiu –després de
perdre 4.000 oficines de les 18.000 que hi havia operatives a
final de 1992–, al conjunt de Catalunya mantenen un degoteig
gairebé inapreciable, preludi d’un imminent canvi de tendèn-
cia. Pel que fa a les caixes, l’expansió és igualment més acu-
sada a la resta d’Espanya que no a Catalunya, atesa la menor
dotació de serveis financers en relació amb la població.

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

mç.2004/mç.2003 3,5 3,3 –0,9 n.d.
des.2003/des.2002 –1,4 –0,3 –0,4 0,6
des.2002/des.2001 –1,3 –0,6 –0,6 0,8

Nota: Dades d'afiliats al R. Gral. de la Seguretat Social amb l'excepció de les d'Espanya.
Font: Departament de Treball de la Generalitat y Banco de España. Elaboració pròpia.

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

1999 2000 2001

(%)

2002 2003 2004

Tipus d'intervenció (BE-BCE)
Tipus del crèdit d'1 a 3 anys de bancs i caixes
Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats

Evolució dels tipus d'interès

1

2

3

4

5

6

7

8

Oficines de les entitats de crèdit                                 

Àmbit Caixes Cooper.
territorial Total Banca d’estalvis de crèdit

març 2004

Barcelona 2.065 693 1.316 29
Resta província 3.246 868 2.302 66
Resta Catalunya 2.039 618 1.378 34
Total Catalunya 7.350 2.179 4.996 129

Madrid 2.910 1.404 1.392 47
Resta província 2.027 780 1.194 37
Total Espanya 39.909 14.099 20.973 4.478

desembre 2003

Barcelona 2.066 693 1.317 29
Resta província 3.232 871 2.283 69
Resta Catalunya 2.034 620 1.373 34
Total Catalunya 7.332 2.184 4.973 132

Madrid 2.896 1.396 1.390 45
Resta província 2.015 777 1.186 37
Total Espanya 39.750 14.074 20.871 4.460



Evolució del crèdit al sector privat
(Província)

2000

Variació interanual del saldo viu (%)Saldo trimestral

20011999

Saldo
(milions d'€)

Variació del
 saldo viu (%)
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Sistema bancari

Apareixen canvis puntuals en l’evolució de l’ocupació sectorial
imputada a Barcelona que no tenen reflex a la resta de
Catalunya, on es manté la tònica de lleu reducció de plantilles
dels darrers anys.

El primer trimestre d’enguany es tanca amb un augment sig-
nificatiu i sorprenent del nombre d’assalariats que treballen a
les entitats de crèdit ubicades a Barcelona. Un increment que es
reflecteix també en l’evolució del conjunt de la regió metro-
politana però no en el total de Catalunya. Òbviament, vista la
situació d’estancament que reflecteixen les dades d’oficines
operatives a la ciutat, l’augment interanual del 3,5% que re-
flecteixen aquestes dades d’afiliats en situació d’alta al règim
general de la Seguretat Social respon bàsicament a canvis ad-
ministratius de les mateixes empreses o de seus socials dins del
país. No es pot considerar, sense més, com un increment net de
llocs de treball del sector financer ni a Barcelona ni a la resta
de la regió metropolitana. De la mateixa manera que una part
del retrocés que recullen les dades del total de Catalunya possi-
blement també sigui imputable a processos de reorganització
d’algunes entitats al conjunt d’Espanya.

Pel que fa a l’evolució del negoci típic de bancs i caixes, s’ac-
centua el creixement tant dels dipòsits com del crèdit al sector
privat. Una evolució congruent amb la situació de creixement
econòmic sostingut basat en el consum i la construcció en un
entorn de tipus d’interès comparativament baixos que conviden
a l’endeutament. Especialment si es té en compte el diferencial
inflacionista que manté l’economia catalana i també l’espa-
nyola en relació amb la mitjana de la UE i especialment amb
l’objectiu d’inflació, que és una de les variables determinants a
l’hora de fixar els principals paràmetres de la política mo-
netària. L’augment dels dipòsits es pot interpretar també com
un reflex de la desconfiança que mantenen encara molts inver-
sors envers els actius amb un cert risc financer.    

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

març 2004 / març 2003 11,8 11,2 6,8 9,8
des. 2003 / des. 2002 8,0 8,6 –1,3 7,9
des. 2002 /des. 2001 11,9 11,3 5,7 7,9

Crédit

març 2004 / març 2003 22,9 22,3 7,7 16,0
des. 2003 / des. 2002 19,9 19,8 9,3 15,0
des. 2002 / des. 2001 12,6 12,7 13,2 13,0

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. 1992 47.624 10.906 58.530 54.791 271.448 36.007 8.229 44.236 57.965 220.285
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

març 2002 78.819 18.477 97.296 141.700 556.001 94.075 21.498 115.573 146.723 601.603
juny 2002 82.954 19.351 102.304 136.841 569.458 97.946 22.569 120.514 150.448 626.050
set.2002 82.525 19.896 102.421 141.586 573.985 99.777 22.959 122.735 156.429 642.558
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



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

Total sectors productius 13,9 11,8 11,5
Indústria –1,5 0,1 3,4
Construcció 19,5 14,7 23,6
Serveis 18,7 16,1 11,9

Total famílies 16,6 16,2 13,6
Inversió immobiliària 18,2 17,4 14,2
Consum durador 6,8 1,1 5,0
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Sistema bancari

Evolució del crèdit per segments de demanda
(Variació tendencial)

Indústria Construcció Serveis Inversió immob. famílies

2000 20011999 2002 2003 2004
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La demanda de crèdit no para de créixer. El saldo viu del crèdit
bancari al sector privat en acabar el primer trimestre és un
22% més elevat que un any enrere.      

Efectivament, després de la recuperació del ritme expansiu de
la demanda de crèdit que es va produir durant el 2003, la ten-
dència s’ha accentuat durant el primer trimestre d’enguany.
Una variació més intensa a Catalunya que a la resta d’Espanya
i que parcialment respon a que la comparació es fa sense cor-
regir les dades d’efectes de calendari i amb un període –primer
trimestre de 2003– en el que el creixement del crèdit es va a-
lentir lleument en comparació amb els trimestres immediata-
ment anteriors i posteriors. Comentar l’evolució a contracorrent
d’aquesta variable a la província de Madrid que possiblement
s’hagi de relacionar directament amb la tragèdia de l’onze de
març.

Pel que fa a la destinació del crèdit, la relativa novetat del pri-
mer trimestre d’enguany podria ser la recuperació de la de-
manda per part dels sectors productius amb l’excepció de la
indústria. La idea que transmeten aquestes dades és que l’ex-
pansió de l’activitat terciària i constructora descansa sobre un
endeutament creixent de les empreses, alhora que l’atonia de
l’activitat industrial manté aquest sector relativament al marge
del finançament bancari. El que no és novetat és la consistència
de la demanda de crèdit per part de les famílies. A banda del
protagonisme de la inversió immobiliària –que representa ja les
tres quartes parts de l’endeutament total que les economies
familiars mantenen amb el conjunt de les entitats de crèdit- es
comença a recuperar tímidament la demanda de finançament
per a l’adquisició de béns de consum durador.

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

1r.tr.2002 334.865 13.420 82.689 47.487 191.269 293.673 214.354 34.671 44.648
2n.tr.2002 343.191 13.980 81.235 50.770 197.207 308.555 225.521 35.466 47.568
3r.tr.2002 351.950 14.281 82.834 53.777 201.057 316.697 234.668 35.072 46.957
4t.tr.2002 368.466 15.122 85.762 57.376 210.206 320.053 235.086 34.741 50.227

1r.tr.2003 376.433 15.353 86.662 57.047 217.371 331.141 244.313 33.903 52.925
2n.tr.2003 389.284 15.744 87.015 59.431 227.095 349.469 255.986 35.167 58.316
3r.tr.2003 398.206 16.462 87.240 61.902 232.601 357.146 264.453 36.468 56.225
4t.tr.2003 412.054 16.402 85.829 65.784 244.040 372.013 275.958 35.136 60.919

1r.tr.2004 428.593 16.973 85.326 68.171 258.123 386.179 288.736 36.201 61.242



Total negociat
Variació (%) Barcelona Madrid

1r.tr.2004/1r.tr.2003 71,2 31,7
2n.sem.2003/2n.sem.2002 19,7 22,6

2003/2002 3,5 10,4
2002/2001 35,6 –10,3
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Mercat de renda variable

La recuperació de les expectatives alcistes pel que fa a la renda
variable enfront del canvi de tendència que es comença a
entreveure en el mercat immobiliari, són elements que han
contribuït a l’augment de la inversió en borsa.

Els volums de contractació i els preus dels actius que cotitzen
al mercat de renda variable espanyol durant el primer trimestre
d’enguany s’han vist afectats directament pels atemptats terro-
ristes de l’onze de març i per la relativa sorpresa dels resultats
electorals de tres dies després. La tendència clarament expan-
siva iniciada durant la segona meitat de 2003 i accentuada du-
rant els primers dos mesos d’enguany s’ha vist estroncada a
partir de mitjan de març. Una tendència alcista que parcialment
s’ha reprès durant l’abril a mesura que es confirmava la recu-
peració força general dels resultats empresarials i es començava
a conèixer la configuració i les prioritats en política econòmica
del nou govern espanyol. 

La feblesa del creixement econòmic europeu i la tendència
lleument descendent que mantenien els tipus d’interès a llarg
termini durant els primers mesos de 2004, fet que allunyava un
possible canvi en la política monetària del BCE, també ha con-
tribuït a l’augment dels volums de contractació i, en definitiva,
a la recuperació de les cotitzacions.   

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona

milions d'€

2001 2002 2003 2004

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

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

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

Període Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid

1992 2.564,5 21.491,0 65,3 2.914,8 175,4 2.626,3 2.805,2 27.032,1
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
1r.tr. 21.206,5 80.094,3 15.303,3 36,7 10,6 45,9 36.703,7 80.947,9
2n.tr 25.037,9 84.988,4 16.332,5 203,6 8,7 110,2 41.423,8 85.680,2
3r.tr. 19.349,9 71.055,7 17.749,6 20,4 15,1 44,3 37.125,0 71.483,4
4t.tr. 19.970,4 69.286,6 15.241,0 135,6 10,8 52,0 35.323,6 70.040,3

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
1r.tr. 37.803,2 107.634,3 19.853,7 35,7 18,2 69,4 57.804,0 108.314,2



III. Consum, comerç i preus



Barcelona economia 55

23

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
1999 2000 2001 2002 2003 2004

(%)
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Preus de consum

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

Prov. Barcelona 3,2 3,2 4,4
Catalunya 3,1 3,1 4,3
Espanya 2,7 2,6 4,0
— subjacent 2,4 2,5 3,5
Prov. Madrid 2,8 2,6 3,9
UE15 harmonitzat 1,8 1,8 2,2

El repunt dels preus de consum durant l’abril i maig estronca
la tendència descendent del darrer any i mig i situa la variació
interanual de l’IPC en els valors mitjans de 2003.

Durant els primers mesos d’enguany l’índex de preus de con-
sum s’ha orientat a la baixa gràcies, entre d’altres factors, a
l’efecte de les rebaixes i a la contenció dels preus de sortida de
fàbrica que han mostrat els béns de consum manufacturats
durant el 2003. Aquests factors han estat especialment signi-
ficatius perquè han coincidit amb una conjuntura de creixement
econòmic feble –o molt feble als principals mercats d’expor-
tació– i amb un període relativament llarg d’enfortiment de
l’euro, que ha propiciat un enduriment de la competència en el
conjunt del mercat europeu. Aquesta situació ha propiciat una
certa moderació en les polítiques de preus aplicades per les
empreses dels sectors més oberts a la competència. Deixant de
banda el repunt de l’abril, accentuat durant el maig, el preu de
l’energia ha jugat un paper destacat en la recuperació d’uns
nivells mínims d’inflació que no s’assolien d’ençà el 1999. En
només dos mesos però, l’encariment del petroli ha desfet una
bona part d’aquest camí.  

Atès que el repunt inflacionista d’aquesta primavera ha estat
imputable bàsicament a una situació de crisi en el mercat mun-
dial del petroli, el seu impacte ha estat força general i de mag-
nitud equivalent a la major part de les economies europees. Les
diferències en l’estructura productiva i en els ritmes de creixe-
ment poden explicar la diferent incidència sobre els respectius
nivells d’inflació. Tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya,
el repunt mensual d’un 1,4% de l’abril, imputable bàsicament a
l’acabament del període rebaixes i, en segona instància, a l’aug-
ment dels preus dels carburants, ha compensat la davallada
acumulada els tres mesos anteriors i ha deixat la taxa interanual
a final del primer quadrimestre en els mateixos valors amb els
que va tancar el 2003. A l’espera de conèixer les dades defini-
tives de maig, el diferencial de preus entre ambdós àmbits s’ha
reduït lleument, alhora que s’ha eixamplat novament fins a l’en-
torn del punt percentual l’existent entre Espanya i la UE-15.

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

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

1997 B 121,1 121,1 121,3 121,2 121,4 121,3 121,6 122,1 122,6 122,7 123,0 123,4
E 120,8 120,8 120,8 120,9 121,0 121,0 121,3 121,8 122,4 122,4 122,6 122,9

1998 B 123,9 123,6 123,8 124,2 124,2 124,3 124,9 125,2 125,2 125,3 125,3 125,7
E 123,2 122,9 123,0 123,3 123,5 123,5 124,0 124,3 124,4 124,4 124,3 124,7

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
E 107,4 107,5 108,2 109,7

Base 1992
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Preus de consum
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Que la represa de la tendència alcista no s’explica només per la
incidència dels components més volàtils quant a preus ho con-
firma l’augment de l’anomenada inflació subjacent, que exclou
de l’índex general l’alimentació no elaborada i l’energia. Aquest
índex, després d’encadenar gairebé dos anys de tendència des-
cendent ininterrompuda, ha flexionat novament a l’alça i és a
punt de recuperar el nivell dels darrers mesos de 2003.

Una ullada a l’evolució dels preus dels diferents components de
la despesa durant el primer quadrimestre confirma el prota-
gonisme –una característica gairebé estructural– de l’alimenta-
ció i begudes no alcohòliques. Aquest agregat de productes
–seguit de lluny pel del vestit i calçat– acostuma a ser el res-
ponsable de la major part del diferencial d’inflació entre l’eco-
nomia espanyola i la de la resta de la Unió Europea. Enguany,
aquest biaix es veu parcialment compensat per l’increment de
preus que acumulen els agregats de begudes alcohòliques i
tabac i el de medicina a l’índex europeu. Increments relativa-
ment puntuals i imputables bàsicament a un augment de la fis-
calitat sobre el tabac i l’alcohol i a una retallada del finançament
públic de la sanitat a diversos països europeus.  

L’índex de preus industrials abandona l’estabilitat dels darrers
mesos i s’encamina als nivells d’un any enrere, en la cota del 3%.

Les tensions de preus que d’ençà començament d’any es palesen
en el segment dels productes intermedis –originades per la forta
demanda de matèries primeres de les economies emergents més
expansives, especialment asiàtiques– s’han traslladat als preus
de sortida de fàbrica dels productes de consum. Un procés que
s’ha començat a accentuar a partir de l’abril amb l’encariment
de l’energia. 

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

ab.04/ab.03 ds.03/ds.02 ds.02/ds.01 ab.04/ab.03 ds.03/ds.02 ds.02/ds.01 ab.04/ab.03 ds.03/ds.02 ds.02/ds.01

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

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

Total 3,1 3,1 4,3 2,7 2,6 4,0 1,8 1,8 2,2

Font: INE i Eurostat.
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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.2004/1r.tr.2003 1,5 2,5 0,0 –0,8
2n.sem.03/2n.sem.02 5,1 3,7 6,8 7,5

2003/2002 3,8 2,1 6,0 –4,4
2002/2001 2,3 10,3 –6,9 3,6

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

Comercial
Variació (%) Total Domèstic i industrial Altres

1r.tr. 2004 / 1r.tr. 2003 2,2 0,4 5,2 10,5
2n.sem.2003/2n.sem.2002 0,4 –1,7 0,2 19,8

2003/2002 1,6 0,5 1,2 15,1
2002/2001 –1,6 0,3 –2,1 –16,4

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
1r.tr. 1.248.003 764.858 483.145 1.647.077
2n.tr. 1.076.109 632.208 443.901 826.878
3r.tr. 1.141.856 592.486 549.370 404.886
4t.tr 1.139.982 651.160 488.822 449.384

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
1r.tr. 1.292.302 789.590 502.712 1.443.731

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

Comercial
Període Núm.índex milers m3 Domèstic i industrial Altres

1992 100,- 131.842 79.947 40.848 11.048
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
1r.tr. 29.027 19.835 7.685 1.506
2n.tr. 26.904 17.823 7.731 1.350
3r.tr. 29.226 18.607 8.626 1.993
4t.tr. 27.592 17.418 8.205 1.969

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
1r.tr. 30.471 20.475 8.402 1.594

Els consums d’electricitat de baixa tensió i d’aigua comencen
2004 amb increments inferiors als del mateix període d’un any
enrere.

Tot i que l’efecte calendari ha afegit aproximadament un punt
percentual d’increment als consums d’energia i aigua, ambdues
variables clouen el primer trimestre amb un alentiment de la
seva trajectòria alcista. L’augment de les llars i de la població
resident semblen elements adients per explicar l’increment del
consum d’electricitat. Per contra, un hivern climatològicament
poc rigorós pot servir per justificar tant la contenció del con-
sum elèctric del sector productiu de la ciutat com del consum
de gas natural. Per contra, el consum d’aigua creix notablement
en tots els usos no domèstics. Una conseqüència de l’augment
de l’activitat econòmica i més concretament de l’activitat hos-
talera i de restauració.  

Consum de gas natural

1999 2000 2001 2002 2003 2004

milers de Mwh variació (%)

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

Vehicles matriculats (província)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

milers variació (%)

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

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

gn.-ab.2004/gn.-ab.2003 11,2 –3,5 58,0
2n.sem.2003/2n.sem.2002 14,9 11,9 24,8

2003/2002 9,4 7,5 15,0
2002/2001 –9,6 22,5 –48,8

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

Continua el procés de recuperació de la matriculació de
vehicles després del sotrac del primer trimestre de 2003.

La persistència mes a mes de l’augment del nombre de vehicles
matriculats transmet la idea d’una conjuntura econòmica relati-
vament expansiva i, especialment, d’un progressiu enfortiment
del grau de confiança amb que els consumidors i empresaris
encaren el mitjà termini. L’augment dels volums d’ocupació,
una incipient recuperació de la inversió empresarial en béns
d’equipament i una disponibilitat de crèdit a tipus d’interès
comparativament baixos són factors que, a l’hora de decidir so-
bre la compra d’un nou vehicle, pesen molt més que l’encari-
ment dels carburants.

A la província de Barcelona, la matriculació de vehicles durant
el primer quadrimestre d’enguany s’ha tancat amb un incre-
ment interanual –en termes homogenis– a l’entorn del 10%. En
la línia del ritme expansiu assolit pel conjunt de 2003. A la resta
de Catalunya, amb vies menys congestionades i una menor
dotació de transport públic, l’increment ha estat sensiblement
superior.

La magnitud que de moment sembla que ha tocat sostre –si més
no a l’àrea de Barcelona– és la dels vehicles donats de baixa.
El fort creixement dels darrers anys del nombre de vehicles
desballestats aprofitant els ajuts públics i la creixent demanda
per part dels immigrants, pot explicar el lleu retrocés del nom-
bre de vehicles retirats del mercat aquest començament d’any.
Un retrocés que previsiblement no serà puntual donats els
volums de matriculació de deu anys enrere. La suma d’aquesta
tendència a l’expansiva de les matriculacions reactiva el crei-
xement del saldo entre altes i baixes. Un saldo directament
representatiu de l’increment del parc automobilístic i dels
nivells de congestió.

Un element a destacar de l’augment de les matriculacions
aquest començament d’any és el protagonisme assolit per les
motos. Tant a Catalunya com a l’àmbit metropolità, el creixe-
ment de la matriculació de vehicles de dues rodes ha més que
doblat el de la resta de vehicles. Una evolució associada a l’aug-
ment de les taxes d’ocupació dels més joves i, possiblement
també, a la superació –si més no parcial– de la problemàtica
que afectava a una bona part dels motociclistes a l’hora d’ac-
cedir a l’assegurança obligatòria per llei.       

Evolució del parc automobilístic  
Província de Barcelona Catalunya

Període Matriculacions Baixes Saldo Matriculacions

1992 192.843 79.213 113.630 249.272
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
1r.tr. 58.021 44.490 13.531 67.170
2n.tr. 59.876 40.758 19.118 78.689
3r.tr. 53.966 36.495 17.471 69.438
4t.tr. 57.042 48.979 8.063 74.783

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
1r.tr. 63.209 43.234 19.975 83.055
abril 21.453 12.667 8.786 28.511
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Variació (%) Domiciliària Selectiva Total

1r.tr.2004/1r.tr.2003 –10,3 23,8 –7,0
2n. sem.2003/2n.sem.2002 –16,1 19,4 –12,9

2003/2002 –14,6 12,3 –12,3
2002/2001 –6,7 8,0 –5,6

Escombraries recollides

Escombraries recollides (en contenidors)            (tones)

Període Domiciliàries Selectiva Total

1992 675.215 n.d. n.d.
1993 666.388 13.311 679.699
1994 650.057 15.604 665.661
1995 622.585 16.625 639.210
1996 627.134 20.596 647.730

1997 635.803 23.485 659.288
1998 631.956 32.201 663.801
1999 647.516 43.617 691.133
2000 657.209 44.204 701.413
2001 630.102 51.457 681.559

2002 588.030 55.551 643.581
1r.tr. 149.977 14.107 164.084
2n.tr. 153.807 13.916 167.723
3r.tr. 135.442 12.268 147.710
4t.tr. 148.805 15.260 164.065

2003 502.276 62.407 564.683
1r.tr. 134.860 14.637 149.497
2n.tr. 128.832 14.913 143.745
3r.tr. 115.669 15.241 130.910
4t.tr. 122.915 17.616 140.531

2004
1r.tr. 120.912 18.126 139.038

Nota: Les dades de l'any en curs són provisionals.
Font: Direcció de Serveis de Neteja Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Recollida selectiva en contenidors
milers de tones variació (%)
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L’augment de l’activitat econòmica i especialment del consum
privat ha provocat un augment equivalent del volum de residus
urbans generats a la ciutat durant el primer trimestre
d’enguany. 

Segons dades provisionals en el moment de tancar aquesta edi-
ció, les gairebé 205.000 tones de residus generats a la ciutat i
recollits mitjançant els diferents sistemes que manté operatius
l’Ajuntament, representen un increment –descomptats els efec-
tes de calendari– d’aproximadament el 3,5%. Una variació im-
putable bàsicament al dinamisme que manté el consum de les
famílies i a l’augment de la població flotant, ja sigui per motius
de feina o d’oci.

Aquest increment del volum total de deixalles recollides amaga
tendències oposades que es palesen quan es diferencia entre
recollida indiferenciada i selectiva. La primera, majoritària-
ment d’origen domiciliari i que encara representa més del 60%
del total de residus urbans, continua reduint-se tant en termes
absoluts com relatius. Una reducció que, atès que no va acom-
panyada d’una variació en el mateix sentit del total de residus
generats, es tradueix en un increment espectacular de la reco-
llida selectiva.

Sense entrar en detall, l’augment de més del 40% del volum de
deixalles recollides de forma selectiva –orgànica, paper i car-
tró, vidre, envasos, voluminosos, etc– és imputable bàsicament
a l’esforç fet en la selecció i posterior recollida de residus orgà-
nics. Amb les dades del primer trimestre, aquest segment de la
recollida selectiva representa prop d’una quarta part del total
dels residus generats. La modalitat de selecció de deixalles a
través dels tradicionals contenidors de colors del carrer comen-
ça l’any amb uns increments igualment notables en els volums
recuperats, especialment de paper i cartró.     

Recollida selectiva (en contenidors)                     (tones)

Període Paper Envasos Vidre Total

1995 4.244 2.153 10.228 16.625
1996 7.322 2.707 10.567 20.596
1997 9.153 3.147 11.185 23.485
1998 15.650 4.153 12.398 32.201
1999 24.317 5.392 13.908 43.617
2000 22.688 6.547 14.969 44.204
2001 26.854 8.016 16.588 51.457

2002 27.927 9.431 18.192 55.551
1r.tr. 7.028 2.300 4.779 14.107
2n.tr. 6.987 2.401 4.528 13.916
3r tr. 6.131 2.162 3.975 12.268
4t.tr. 7.782 2.568 4.911 15.260

2003 31.711 10.645 20.053 62.407
1r.tr. 6.881 2.602 5.155 14.637
2n.tr. 7.254 2.679 4.980 14.913
3r tr. 8.131 2.558 4.553 15.241
4t.tr. 9.445 2.806 5.365 17.616

2004
1r.tr. 9.645 2.868 5.613 18.126
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Sortides Entrades

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

gn.-ab.2004/gn.-ab.2003

Total 15,8 18,6 20,9 –25,4 21,5 14,4 20,8 10,2 15,2
Cabotatge 9,2 6,9 10,2 –20,5 –18,0 12,6 14,2 19,8 –8,9
Exterior 17,3 24,4 26,3 –26,6 62,8 14,6 21,7 7,0 19,4

2003/2002

Total 6,6 8,3 7,1 11,2 26,9 5,7 10,0 1,9 5,5
Cabotatge 13,3 8,6 6,1 39,6 35,0 20,9 12,0 10,1 136,5
Exterior 5,2 8,2 7,6 3,8 22,8 3,9 9,6 1,0 –3,4

Port: mercaderies i passatgers

Començament d’any molt esperançador pel que fa al tràfic
portuari de mercaderia.

Amb l’impuls del darrer terç de l’any passat i del primer d’en-
guany, el volum total de mercaderia manipulada a les instal·la-
cions portuàries s’ha situat en els 36,5 milions de tones anuals,
el doble que deu anys enrere. En contraposició a l’estructura del
creixement del 2003 –recolzat bàsicament en el tràfic de cabo-
tatge, segment minoritari que no representa més enllà del 20%
del tràfic total– el creixement d’aquest començament d’any s’ha
concentrat especialment en el tràfic amb l’exterior, fins a quasi
doblar el ritme d’expansió del de cabotatge.

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

1992 5.330 13.008 4.258 3.343 388 7.140 684 2.525 3.089 10.241
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
1r.tr. 2.531 5.285 2.293 1.978 74 2.645 165 661 1.668 4.618
2n.tr. 3.043 5.391 2.780 2.388 157 2.266 106 737 2.088 4.844
3r.tr. 2.977 5.183 2.658 2.247 131 2.277 188 659 1.973 4.641
4t.tr. 2.916 5.283 2.664 2.286 108 2.273 143 725 2.054 4.764

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. 3.084 5.483 2.784 2.453 189 2.194 113 837 2.010 4.783
3r.tr 3.340 5.552 2.950 2.442 113 2.457 276 653 2.254 4.822
4t.tr. 3.245 5.953 2.928 2.704 102 2.504 215 745 2.300 5.244

2004
1r.tr. 3.178 6.002 2.905 2.702 104 2.512 169 788 2.217 5.371
abril 1.168 2.086 1.062 873 38 979 67 235 817 1.785

L’expansió mostrada per l’activitat portuària durant la segona
meitat de 2003 s’ha vist fins i tot reforçada durant el primer
quadrimestre de 2004. Segons les dades provisionals disponi-
bles en el moment de tancar aquesta edició, el tràfic de merca-
deries pel port de la ciutat durant els primers quatre mesos
d’enguany ha crescut a un ritme de gairebé el 16% en volum.
Una taxa però, que s’hauria de corregir lleument a la baixa per
efectes de calendari. Alhora, i atesa l’evolució seguida per a-
questa variable durant el període de referència de 2003, és for-
ça improbable que pugui mantenir la mateixa intensitat al llarg
dels propers mesos.
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Port: mercaderies i passatgers

Teus
Variació (%) Exterior Cabotatge Total Tones

gn.-ab.2004/gn.-ab.2003 22,3 7,1 19,2 22,0
2n.sem.2003/2n.sem.2002 19,1 15,4 18,4 15,3

2003/2002 13,9 9,7 13,1 10,9
2002/2001 5,8 –4,5 3,6 3,1

Aquest recuperat dinamisme dels fluxos comercials amb l’exte-
rior mostra un notable biaix favorable a les exportacions. Així,
si durant el 2003 el volum total d’exportacions pel port de
Barcelona va augmentar un 8,2% –més del doble del que van
créixer les importacions per aquesta via–, durant el primer
trimestre d’enguany les exportacions acumulen un increment
que triplica el del mateix període d’un any enrere, alhora que
les importacions creixen a un ritme del 14,6%. En ambdós ca-
sos, el protagonisme correspon a la mercaderia de càrrega ge-
neral. La incidència en termes absoluts de l’augment del tràfic
de mercaderia a doll –bàsicament productes energètics i matè-
ries primeres– ha estat força reduïda. 

En consonància amb el protagonisme de la càrrega general
–que inclou la totalitat de la mercaderia amb un mínim de valor
afegit a més de productes semielaborats i productes bàsics per
a l’alimentació humana– el tràfic de contenidors ha començat
l’any amb el mateix impuls amb el que va tancar el 2003: un
creixement interanual a l’entorn del 19%. Un ritme que no s’as-
solia d’ençà el 1997 i que no hauria estat possible sense el
dinamisme dels fluxos internacionals. Els poc més d’1,4 mi-
lions de Teus de tràfic exterior equivalen a doblar el volum de
mercaderia d’aquest agregat en menys de set anys.

L’augment del comerç de càrrega general impulsa el tràfic
internacional de contenidors, que creix un 22%.

Una anàlisi detallada de la tipologia dels productes que han
passat pel port aquest començament d’any confirma que, tot i
la diversitat de variacions i de signes, es mantenen i fins i tot es
reforcen alguns dels trets més significatius i estratègics a l’hora
de definir el caràcter del port de Barcelona. Elements com que
es tracta d’un port d’arribada més que de sortida, que té una
vocació clarament internacional i que, a banda del seu caràcter
estratègic com a instal·lació d’emmagatzematge i distribució de
productes energètics, ha optat per una creixent especialització
en la manipulació de mercaderia transportada en contenidors.

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

Tràfic de càrrega general
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Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Mercaderia  

Període Exterior Cabotatge Total milers tones

1992 n.d. n.d. 552.309 5.738
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
1r.tr. 259.125 73.146 332.271 3.093
2n.tr. 312.212 80.004 392.206 3.708
3r.tr. 303.421 72.686 376.107 3.531
4.tr. 291.312 69.326 360.648 3.510

2003 1.328.439 323.927 1.652.366 15.344
1r.tr. 291.509 73.218 364.727 3.409
2n.tr. 328.700 86.779 415.479 3.817
3r.tr. 344.930 90.490 435.420 3.989
4t.tr. 363.300 73.440 436.740 4.129

2004
1r.tr. 358.101 77.143 435.244 4.146
abril 121.434 29.013 150.447 1.438
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La importació de gas natural –clarament a l’alça després de
l’estancament de l’any passat– i el tràfic de carburants derivats
del petroli –que creix al ritme que ho fa la demanda interna–
expliquen el 30% del volum total de la mercaderia que ha pas-
sat pel port durant el primer trimestre d’enguany. Un percen-
tatge més que suficient per a condicionar l’evolució del conjunt
del tràfic.

En un segon pla en termes quantitatius sobresurt el tràfic de
productes químics, que manté un creixement molt notable, en
línia amb l’obtingut l’any passat però lleument inferior al del
conjunt del tràfic portuari. Els productes siderúrgics, inclosa la
ferralla, i els minerals metàl·lics i els semitransformats metal-
lúrgics, que en conjunt aporten unes 200.000 tones mensuals al
tràfic portuari, semblen reaccionar al retrocés registrat l’any
passat. En una línia de consolidació de la trajectòria expansiva
registrada el 2003 i que segueix a un notable retrocés d’anys
anteriors, es pot esmentar el tràfic d’adobs i potasses.  

Deixant de banda el comportament relativament estable del
tràfic de materials de construcció –amb l’excepció del ciment i
clínker que retrocedeix de manera clara–, sobresurt l’impuls
tan notable que han registrat –amb l’excepció de l’agregat que
inclou el tabac, cafè i cacau i el dels olis i greixos– la pràctica
totalitat de productes alimentaris, elaborats i frescos, inclosos
els destinats a la ramaderia. Llevat de l’excepció esmentada,
totes aquestes partides han començat l’any amb creixements in-
qüestionables, la immensa majoria per sobre de la mitjana del
total del tràfic i amb taxes de creixement superiors a les del con-
junt de 2003.

Distribució del tràfic per productes (gn.-ab.2004)   

Variació (%) 

Productes Tones gn-ab04/gn-ab03 2003/2002

Gas natural 1.793.135 23,1 1,2
Gasoil, gasolina i fuel 1.462.105 3,3 4,3
Altres productes energètics 214.591 39,9 15,5
Productes siderúrgics 492.281 10,1 –7,5

Productes metal.lúrgics 285.902 40,9 –0,8
Potasses i altres adobs 134.576 33,6 94,3
Productes químics 1.163.408 13,8 8,0
Ciment i clínker 283.307 –17,3 35,5

Altres materials de construcció 293.090 0,8 4,2
Cereals i farines 227.659 63,0 6,4
Faves i farina de soja 489.581 12,2 –4,8
Pinso i farratges 112.705 14,1 4,3

Fruites i verdures 191.516 67,2 1,3
Begudes i derivats 268.386 35,6 12,9
Olis i greixos 225.653 –1,1 23,4
Tabac, cafè i cacau 194.814 –4,3 –8,1
Resta de productes alimentaris 450.481 13,9 4,8

Paper i pasta 291.558 26,8 9,6
Maquinària i recanvis 392.125 29,5 11,0
Automòbils i peces 421.966 20,7 12,5
Resta de mercaderies 1.307.147 17,1 6,8
Tares 1.736.652 16,4 11,3

Total 12.432.638 15,8 6,6

Tràfic comercial per àrees geogràfiques
(percentatge sobre el total)

 2003gn.-ab.2004

França / Itàlia
Europa (Atlàntic)

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

Sud i sud-est asiàtic
Extrem Orient i Japó

Nord d'Àfrica
Àfrica Oriental i Occidental

Amèrica del Nord
Amèrica Central, Golf Mèxic i Carib

Amèrica del Sud
Oceania i Illes del Pacífic

0 5 10 15 20 25
%

Orígen/destí del tràfic portuari exterior (gn.-ab.2004)

Variació (%) 

Àrees geogràfiques Tones gn-ab04/gn-ab03 2003/2002

França / Itàlia 1.907.356 18,8 6,2
Europa (Atlàntic) 470.635 16,0 5,2
Med. Or., Negre i Pròxim Orient 1.022.476 0,6 –17,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbig 518.688 92,9 10,8

Sud i sud-est asiàtic 628.453 13,8 12,0
Extrem Orient i Japó 978.032 29,4 19,3
Nord d'Àfrica 1.957.278 8,0 7,4
Àfrica occidental 181.718 48,7 43,2

Àfrica oriental i del sud 83.122 22,7 –2,6
Amèrica del Nord (Atlàntic) 415.289 –21,4 –7,0
Golf de Mèxic 424.870 –1,0 12,3
Amèrica Central i Carib 283.165 31,1 –14,7

Amèrica del Sud (Atlàntic) 800.673 57,4 13,4
Amèrica del Nord (Pacífic) 95.225 57,8 –4,7
Amèrica del Sud (Pacífic) 66.914 8,5 –4,6
Oceania i Illes del Pacífic 95.302 77,4 –0,8
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gn.-ab.2004/ 2n.sem.2003/ 2003/ 2002/
Variació (%) gn.-ab.2003 2n.sem.2002 2002 2001

Ferris regulars –3,5 –3,9 –4,1 8,3
Creuers 16,1 27,0 22,4 30,7
Creuers en trànsit 46,5 33,7 29,5 24,7
Total 7,9 13,2 10,6 17,1

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

Nombre de passatgers
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milers variació (%)
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Especialment significatiu i determinant per a l’evolució del
conjunt ha estat el dinamisme mostrat per l’epígraf que inclou
la maquinària, els automòbils i altre material de transport in-
closes les corresponents peces i recanvis. Un epígraf que repre-
senta aproximadament el 8% del volum de mercaderia que
passa pel port i que mica a mica va guanyant pes relatiu sobre
el total. El tràfic de paper i pasta, bàsicament de sortida cap a
l’exterior, sorprèn per la intensitat del creixement amb el que
inicia l’any. Una trajectòria que consolida la registrada els
darrers anys i que ha situat aquesta partida a l’entorn de les
900.000 tones/any.

Els fluxos comercials entre Barcelona i els ports d’Extrem
Orient i d’Amèrica del Sud comencen l’any amb una forta
embranzida.

Més que les tensions bèl·liques i el clima d’inseguretat que es
respira a l’entorn del Pròxim Orient i Golf Pèrsic, possiblement
sigui el creixement asimètric que registren les principals àrees
econòmiques mundials l’element determinant a l’hora d’expli-
car i valorar l’evolució del tràfic portuari en relació amb els
diferents ports d’origen o destinació de la mercaderia. Així, els
increments més importants en termes absoluts dels fluxos
comercials aquest començament d’any es produeixen amb els
ports europeus, d’Extrem Orient i amb els d’Amèrica del Sud.
Aquestes dues darreres àrees, juntament amb els Estats Units,
són les més dinàmiques pel que fa a creixement econòmic o
activitat comercial. Altres variacions igualment molt expan-
sives en termes relatius com ara les del tràfic amb la zona del
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic i l’Àfrica occidental possible-
ment es moderin els propers mesos.

La popularització del turisme de creuer pot fer possible que
enguany el port de Barcelona superi la xifra de dos milions de
passatgers.

El segment d’activitat portuària que comença l’any oferint un
dels perfils més dinàmics és el dels creuers turístics. Després de
superar àmpliament el milió de moviments –passatgers em-
barcats i desembarcats– durant el 2003 i de mantenir creixe-
ments a l’entorn del 25% el darrer bienni, enguany es preveu
consolidar aquests nivells amb dades igualment espectaculars.
L’evolució del primer  quadrimestre així ho anuncia tot i que és
un període poc representatiu per aquest tipus d’activitat.
Contràriament, l’ús dels ferris regulars –tant de cabotatge com
amb d’altres ports de l’Europa mediterrània– ha començat
l’any amb la mateixa feblesa amb la que va cloure el 2003, fet
que allunya la possibilitat de recuperar els passatgers perduts
en anys anteriors. Possiblement sigui una víctima de la proli-
feració de vols de companyies de baix cost.

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en

Període regulars Creuers trànsit Total

1992 556.197 46.502 59.230 661.929
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
1r.tr. 133.536 12.835 17.167 163.088
2n.tr. 193.628 143.662 121.394 458.684
3r.tr. 414.194 198.081 144.564 756.839
4t.tr. 114.507 93.793 103.613 311.913

2003 820.737 548.318 500.912 1.869.967
1r.tr. 100.653 9.861 19.657 130.171
2n.tr. 212.159 167.892 149.505 529.556
3r.tr. 414.234 252.062 202.980 869.276
4t.tr. 93.691 118.503 128.770 340.964

2004
1r.tr. 89.016 14.429 34.108 137.553
abril 87.527 21.058 35.430 144.015
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Aeroport: passatgers i mercaderies

1 Es comptabilitza la totalitat del tràfic, no només el comercial. Les dades trimestrals són provisionals. 
Font (per a tot l’apartat, si no s’indica el contrari): Aeroport de Barcelona.

Es manté a l’alça el ritme de creixement del trànsit aeri de
passatgers per l’aeroport de Barcelona, i ho fa de forma
especialment intensa en el segment internacional.  

Si ja al llarg de 2003 es va donar per tancada la crisi que va a-
fectar el transport aeri després dels esdeveniments de l’onze de
setembre de 2001 i la subsegüent situació d’incertesa, les dades
dels primers mesos de 2004 confirmen la recuperació de la tra-
jectòria ascendent, fins i tot en el segment internacional dels
països que no pertanyen a la Unió Europea. 

Variació (%) Passatgers

gn-ab.04/
gn-ab.03 2003/2002 2002/2001

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

Variació (%) Avions

gn-ab.04/
gn-ab.03 2003/2002 2002/2001

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

Variació (%) Mercaderies

gn-ab.04/
gn-ab.03 2003/2002 2002/2001

Total 5,6 –7,6 –7,3
Interior –0,3 –9,5 –11,0
Internacional 8,4 –6,7 –5,3

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

Nombre de passatgers
milions variació (%)
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Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona

Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)
Interior Internacional

Període Total1 Interior Internacional Total1 BCN-MDD Resta UE Resta Total1 Interior Internacional

1992 141.678 68.053 68.028 10.328 2.124 3.999 3.073 848 72.054 34.202 38.180
1993 137.069 65.144 68.397 9.997 2.088 3.618 3.179 774 57.480 29.637 27.841
1994 145.583 73.863 68.929 10.648 2.369 3.726 3.412 795 58.891 27.840 31.051
1995 155.803 80.249 72.593 11.728 2.545 4.206 3.593 970 68.285 31.047 37.238
1996 180.462 91.868 85.810 13.434 2.858 4.704 4.239 1.117 80.077 32.452 47.625

1997 210.960 111.996 96.019 15.066 2.971 5.330 5.002 1.260 80.946 32.383 48.520
1998 217.553 113.140 104.413 16.195 3.116 5.559 5.670 1.402 80.032 31.802 48.230
1999 233.609 119.932 113.666 17.422 3.303 5.746 6.553 1.527 86.215 32.920 53.253
2000 256.905 122.312 131.534 19.809 3.894 6.252 7.513 1.838 88.763 32.996 55.768
2001 273.118 130.819 142.298 20.745 3.982 6.570 8.144 1.848 81.882 28.378 53.503

2002 271.023 123.149 144.733 21.348 4.038 6.360 9.035 1.741 75.905 25.262 50.643
1r.tr. 61.063 28.532 31.867 4.488 996 1.356 1.803 294 17.958 5.932 12.026
2n.tr. 69.232 31.288 37.046 5.603 1.103 1.595 2.411 453 19.490 6.630 12.860
3r tr. 72.732 32.328 39.598 6.268 868 1.938 2.748 663 18.447 6.511 11.935
4t.tr. 67.996 31.001 36.222 4.987 1.072 1.471 2.073 331 20.011 6.189 13.822

2003 282.013 127.866 150.987 22.752 4.145 6.928 10.310 1.160 70.115 22.852 47.263
1r.tr. 66.480 30.517 35.402 4.732 1.040 1.433 2.018 196 17.057 5.286 11.771
2n.tr. 70.836 32.189 37.654 5.888 1.103 1.741 2.767 229 17.177 5.719 11.457
3r tr. 75.449 33.756 40.775 6.699 897 2.138 3.095 501 16.933 6.009 10.925
4t.tr. 69.248 31.404 37.156 5.433 1.105 1.616 2.430 233 18.948 5.838 13.110

2004
1r.tr. 67.784 31.082 36.003 5.158 1.071 1.596 2.257 190 17.982 5.333 12.649
ab. 23.819 10.770 12.811 2.047 331 629 973 98 5.977 1.888 4.089
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Passatgers pels principals aeroports espanyols
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Les expectatives de redreçament de l’economia mundial, l’incre-
ment de viatges per motius professionals i, sobretot, la reducció
de tarifes derivada de la liberalització del sector, han permès el
retorn a taxes de creixement de dos dígits, que van ser omnipre-
sents en la segona meitat de la dècada passada.

És especialment important destacar que, amb petites diferèn-
cies per segments de trànsit, la tendència ascendent es palesa
també durant els mesos de març i abril, de forma que hom pot
afirmar que almenys en termes agregats els sagnants successos
de l’onze de març a Madrid no han incidit directament en una
retracció dels passatgers del transport aeri ni a l’aeroport de Bar-
celona ni a la resta d’aeroports d’Espanya. De fet, durant el pri-
mer trimestre de l’any només els aeroports de Menorca i de Te-
nerife Sud han registrat davallades –de molt poca importància–,
mentre que dels disset aeroports més grans d’Espanya n’hi ha
nou on es registren augments superiors al 10%.  

En concret, durant el primer quadrienni de l’any tots els seg-
ments de trànsit de l’aeroport de Barcelona creixen més del
10%, amb l’excepció de la línia Barcelona-Madrid que es man-
té pràcticament estancada amb volums molt elevats i acusant ja
l’entrada en funcionament de trams llargs del tren d’alta velo-
citat. A més, convé destacar que aquest creixement no ha restat
impuls a l’augment imparable de viatgers pels aeroports de Gi-
rona i Reus, que continuen captant clients sobretot de les com-
panyies de baix cost. 

La notable recuperació del trànsit internacional amb l’exterior
de la Unió Europea després de dos anys de descens recau en el
comportament del mes d’abril i, en concret, durant la setmana
santa. Val a dir que la batalla de tarifes que van establir el pas-
sat bienni les companyies aèries de baix cost amb les línies tra-
dicionals dins d’Europa s’ha traslladat enguany a altres zones
del món, com el Nord d’Àfrica, el Carib i alguns punts de Sud-
Amèrica. Un mercat que encara que representa poc volum de
passatgers, és important des del punt de vista de projecció in-
ternacional i de consolidació com a porta d’entrada del tràfic
transoceànic. A banda del turisme, tant de l’emissor com del re-
ceptor, cal considerar que l’augment de la població immigrant
d’origen centre i sud-americà suposen una clientela nova en dis-
puta per a les companyies aèries.  

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.2004)

Interior Internacional
Variació (%) (%)

Aeroports Total Regular No regular Total Regular No regular Total interanual Internacional

Alacant 379.625 356.526 23.099 1.271.881 804.771 467.110 1.651.506 11,7 77,0
Barcelona 2.555.428 2.535.925 19.503 2.557.134 2.416.805 140.329 5.112.562 9,1 50,0
Bilbao 469.997 458.806 11.191 221.921 218.112 3.809 691.918 23,6 32,1
Eivissa 258.173 251.156 7.017 11.212 9.895 1.317 269.385 9,4 4,2
Fuerteventura 201.929 201.042 887 745.104 383.870 361.234 947.033 0,0 78,7
Girona 491 0 491 456.136 453.017 3.119 456.627 350,9 99,9
Gran Canària 759.868 756.073 3.795 1.680.073 592.326 1.087.747 2.439.941 2,1 68,9
Lanzarote 304.198 289.002 15.196 933.361 248.951 684.410 1.237.559 0,5 75,4
Madrid 4.106.800 4.081.978 24.822 4.388.168 4.211.068 177.100 8.494.968 10,8 51,7

Màlaga 621.878 598.221 23.657 1.582.218 1.215.328 366.890 2.204.096 9,7 71,8
Menorca 154.296 149.480 4.816 12.103 12.060 43 166.399 –0,5 7,3
Palma de Mallorca 1.319.551 1.283.445 36.106 1.401.757 1.234.142 167.615 2.721.308 11,0 51,5
Santiago de Compost. 260.431 235.008 25.423 63.238 61.658 1.580 323.669 18,3 19,5
Sevilla 449.553 442.645 6.908 100.892 92.736 8.156 550.445 16,0 18,3
Tenerife Nord 692.655 692.446 209 74.907 53.162 21.745 767.562 27,8 9,8
Tenerife Sud 244.560 191.321 53.239 2.005.414 616.832 1.388.582 2.249.974 –0,5 89,1
València 425.996 411.008 14.988 194.761 185.375 9.386 620.757 24,5 31,4

Total Espanya 14.628.844 14.269.384 359.460 18.223.637 13.245.109 4.978.528 32.852.481 11,3 55,5
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S’alenteix el ritme de creixement del transport públic urbà
alhora que el de rodalia mostra un major potencial de
creixement.

Pel que fa al conjunt del transport públic que anomenem urbà
–que inclou les xarxes de metro, autobusos de Transports de
Barcelona i el servei urbà dels Ferrocarrils de la Generalitat– el
creixement del nombre de títols de viatge validats durant els
primers quatre mesos d’enguany ha estat del 3%. En termes ho-
mogenis, descomptat l’efecte calendari, l’augment es limita a
un 2%. En comparació amb l’evolució notablement expansiva
d’anys anteriors –imputable en bona part a la integració tarifà-
ria– el 2004 es presenta com un any d’alentiment del creixe-
ment i de consolidació dels volums assolits.  

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.2004/ 2n.sem.2003/
Variació (%) gn.-ab.2003 2n.sem.2002 2003/2002 2002/2001

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

Total Urbà 3,0 3,6 4,4 3,9
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A l’espera que les dades del conjunt del transport públic metro-
polità ho confirmin, les disponibles en el moment de tancar
aquesta edició permeten una valoració moderadament positiva
de l’evolució del nombre de passatgers que durant el primer tri-
mestre d’enguany han utilitzat els diferents mitjans de transport
públic col·lectiu a Barcelona i entorn metropolità.

Transport públic metropolità               (milers de viatgers)

Període Ferroviari Autobús 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
1r.sem. 259.100 148.580 407.680
2n. sem. 243.800 148.570 392.370

2003 516.220 313.780 830.000
1r.sem. 263.600 162.220 425.820
2n.sem. 252.620 151.560 404.180

Transport públic urbà (milers de viatges)

Xarxa Xarxa FGC
Període Metro Autobusos Servei urbà Total

1992 271.413 200.106 19.907 491.426
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
1r.tr. 81.369 48.683 7.434 137.485
2n.tr. 85.175 43.804 7.861 136.841
3r.tr. 68.249 41.587 5.545 115.380
4t.tr. 86.573 52.028 7.806 146.407

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
1r.tr. 88.863 52.986 7.790 149.639
abril 28.144 16.493 2.387 47.024

2n.sem.2003/
Variació (%) 2n.sem.2002 2003/2002 2002/2001

Ferroviari 3,6 2,6 6,6
Autobús 2,0 5,6 4,8

Total 3,0 3,7 5,9
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Transport públic urbà de rodalia

1r.tr.2004/ 2n.sem2003/
Variació (%) 1r.tr.2003 2n.sem.2002/ 2003/2002 2002/2001

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

FGC 6,4 6,2 7,8 13,9
Llobregat-Anoia 7,4 10,8 12,4 11,4
Metro Vallès 5,6 3,1 4,9 15,6

Total Rodalia 4,2 2,7 2,2 10,8

El nombre de passatgers que han utilitzat els serveis ferrovià-
ries de rodalia durant el primer trimestre ha estat un 4,2% –un
punt menys en termes homogenis– superior al del mateix perí-
ode d’un any enrere. En aquest cas, més que en el servei urbà,
l’augment del nombre de viatgers s’ha d’associar a un constant
augment de l’oferta de places i a l’augment de la mobilitat dià-
ria per motius de feina a l’àmbit metropolità.
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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

1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.123 17.354 26.477 99.039
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
1r.tr. 7.750 9.218 1.713 8.857 27.538 4.002 6.034 10.037 37.575
2n.tr. 8.064 9.638 1.787 9.440 28.929 4.164 6.287 10.451 39.380
3r.tr. 7.388 8.960 1.622 8.209 26.179 3.588 4.953 8.541 34.720
4t.tr. 7.998 9.888 1.933 9.368 29.187 4.684 7.668 12.352 41.539

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
1r.tr. 7.918 9.076 1.959 9.190 28.143 4.960 7.100 12.060 40.203
abril n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.566 2.138 3.705 n.d.



V. Turisme, fires i congressos
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Ocupació mitjana de les places per categories
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El sector turístic inicia 2004 amb un creixement espectacular. 

En un any en el que el balanç de l’activitat turística de la ciutat
necessàriament estarà condicionat per l’impacte dels esdeveni-
ments lligats al Fòrum de les Cultures, ha causat una certa sor-
presa el dinamisme que s’ha registrat en els mesos previs a la
pròpia inauguració d’aquesta trobada internacional. Els indica-
dors bàsics d’activitat sectorial han registrat en el període gener-
abril augments molt notables, del 16,1% en el nombre de per-
noctacions i del 22,2% en nombre de visitants, el que suposa
que han pernoctat als hotels de la ciutat unes 260.000 persones
més que un any abans. 

Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Visitants1 Estada mitjana2

1992 4.333.420 1.874.734 2,3
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
gn-fb 1.036.577 456.355 2,3
mç-ab 1.532.147 594.647 2,6
mg-jn 1.553.353 557.306 2,8
jl-ag 1.664.477 641.768 2,6
st-oc 1.669.958 751.656 2,2
nv-ds 1.238.258 579.254 2,1

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
gn-fb 1.359.327 658.466 2,1
mç-ab 1.730.741 776.364 2,3

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

Variació (%) Pernoctacions Visitants

gn-ab 2004/gn-ab 2003 16,1 22,2
2n sem 2003/ 2n sem 2002 3,3 –1,7

2003/2002 4,7 7,5
2002/2001 9,1 6,0
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Aquests increments resulten singulars en una doble vessant. En
primer lloc, perquè s’anoten després de tretze anys de creixe-
ment ininterromput –amb dues excepcions, que són un estan-
cament de pernoctacions l’any 1993 i un moderat retrocés de
visitants l’any 1997–, el que significa una progressió ascendent
en la que any rera any s’han assolit nous màxims històrics. 

Activitat hotelera segons categoria

Nivell d'ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

gn-fb 2004

H 5* 66,9 62,4 242.220 136.301
H 4* 53,5 63,0 589.579 285.797
H 3* 57,4 66,6 360.241 162.978
H 2* 60,7 62,1 118.722 51.997
H 1* 51,5 55,3 48.565 21.393
Total 56,2 63,5 1.359.327 658.466

mç-ab 2004

H 5* 69,0 75,2 254.804 136.390
H 4* 71,5 79,9 808.662 352.343
H 3* 68,7 82,0 450.534 198.968
H 2* 75,4 84,6 152.578 60.285
H 1* 68,7 75,0 64.164 28.379
Total 71,4 80,7 1.730.742 776.365
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Activitat turística

La millora de les expectatives econòmiques dels països
emissors, la preferència pels viatges dintre del continent,
la proliferació de les ofertes aèries i l’atractiu del Fòrum fan
pensar que 2004 serà un any de forta demanda turística.

Aquest augment del nombre de visitants s’ha produït en un mo-
ment de revifament de les expectatives de creixement econò-
mic després de la fase d’atonia i ambivalència que havia afectat
l’economia mundial en el darrer bienni i fins la tardor de 2003.
Per bé que la incertesa derivada de la inestabilitat geoestratègi-
ca i de l’onada de terrorisme internacional actuen com a fre
dels fluxos turístics internacionals, les dades d’activitat turísti-
ca a la ciutat del bienni març-abril no recullen cap sotrac que es
pugui relacionar amb els atemptats de març a Madrid. En es-
sència, i considerant que Barcelona no és una destinació més
insegura que qualsevol altre gran ciutat occidental, la recupera-
ció econòmica afavorirà enguany els viatges dintre d’Europa, i
especialment els viatges turístics entre els països del centre i el
nord d’Europa i els del Mediterrani. 

Enquesta d’activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants

mç-ab 03 mg-jn 03 jl-ag 03 st-oc 03 nv-ds 03 gn-fb 04 mç-ab 04 2002 2003
Sexe (%)
Homes 71,0 70,4 50,0 65,7 67,7 59,9 52,0 64,4 65,9
Dones 29,0 29,6 50,0 34,3 32,3 40,1 48,0 35,6 34,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 0,3 0,7 3,8 0,3 0,0 0,8 0,9 0,6 1,0
18-24 3,6 5,4 10,6 2,7 1,6 6,6 7,8 6,6 4,5
25-34 16,4 18,0 29,5 13,5 18,1 22,2 23,8 22,9 18,9
35-49 58,6 55,0 36,1 62,2 63,4 46,1 37,8 44,2 54,9
50-64 19,3 19,8 17,1 19,2 16,3 23,1 27,0 22,6 19,1
65 i més 1,7 1,1 2,9 2,2 0,6 1,3 2,8 3,1 1,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 38,9 39,8 27,0 28,3 28,9 25,4 22,6 35,8 34,4

Madrid 9,2 10,2 7,1 9,5 9,0 7,5 9,3 11,0 9,5
País Basc 2,2 3,0 2,2 2,4 3,8 1,4 0,9 3,7 2,9
Andalusia 3,0 3,9 3,4 4,1 4,4 5,2 2,5 3,0 3,7
País Valencià 6,6 6,1 5,7 2,6 2,7 3,3 2,3 6,3 5,0
Altres 17,9 16,6 8,6 9,7 9,0 8,0 7,6 11,8 13,3

Estrangera 61,1 60,2 73,0 71,7 71,1 74,6 77,7 64,2 65,6
Francesa 5,8 5,0 8,2 6,7 10,0 9,8 9,4 6,2 6,8
Britànica 11,1 10,0 13,2 11,6 11,6 17,1 14,9 13,7 11,5
Italiana 11,0 9,0 8,9 8,9 9,9 9,5 9,6 7,8 9,7
Alemanya 7,6 9,1 3,8 13,9 13,1 8,0 8,8 5,1 9,1
Nord-americana 2,2 2,9 8,2 3,3 2,4 3,2 4,8 6,3 3,6
Japonesa 0,6 0,7 1,6 1,4 1,1 1,6 2,3 1,0 1,0
Amèrica llatina 2,7 2,9 8,3 4,1 2,7 1,5 3,6 4,3 4,0
Altres 20,1 20,6 20,8 21,8 20,3 23,9 24,3 19,8 20,0

Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 18,9 15,9 20,4 14,5 9,1 13,8 19,0 24,8 16,2
Empresari/Alt directiu 42,2 42,6 10,6 45,9 41,1 25,4 11,0 28,4 37,0
Quadres intermedis 7,5 5,8 5,6 4,6 12,1 13,8 14,3 12,1 7,0
Empleat/Obrer 13,8 15,9 11,0 9,7 23,5 24,0 25,5 11,2 13,6
Tècnic superior 7,5 6,7 17,0 11,7 7,2 7,6 8,3 7,8 9,3
Estudiant 3,1 4,3 15,6 3,4 1,2 4,1 7,3 5,7 5,2
Mestressa de casa 2,4 2,4 5,1 3,5 2,1 4,0 2,7 1,9 3,1
Altres 4,6 6,4 14,7 6,7 3,7 7,3 11,9 8,1 8,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Una situació en la que teòricament resulta més difícil que es re-
gistri una intensificació del ritme de creixement com la descri-
ta a no ser que, com ha succeït, s’hagi fet un esforç d’adaptació
de l’oferta. En aquest sentit, convé recordar que l’oferta de pla-
ces hoteleres es va mantenir pràcticament estancada durant la
dècada dels noranta però, impulsada per l’auge dels visitants,
ha augmentat en més de deu mil places des de 1999.  

En segon lloc, es tracta d’uns augments excepcionals –més per
la intensitat que pel signe– en el context de la resta d’indicadors
econòmics de la ciutat. Per bona que sigui la trajectòria d’altres
sectors econòmics –i la construcció residencial o el transport ae-
ri són bons exemples–, resulta difícil trobar una expansió sos-
tinguda durant tant de temps i d’intensitat semblant. Un fet que
confirma la creixent solidesa d’aquest sector d’activitat en el
conjunt de l’activitat econòmica urbana, i la implicació directa
que té amb el món de la restauració, el transport públic, les ac-
tivitats culturals o el comerç. Sectors, tots ells, que en aquests
darrers anys han passat a contemplar el turisme com un segment
específic de demanda, com succeeix a d’altres capitals europees
amb una tradició turística més arrelada. 
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Activitat turística

A la pròpia dinàmica econòmica cal afegir l’estímul que repre-
senten les companyies aèries de baix cost, que permeten obte-
nir unes tarifes realment barates als viatgers atents a les ofertes
–sobretot via Internet i telèfon– i no massa exigents quant a ser-
veis complementaris. En l’àmbit més proper, els indicadors de
renda i de mercat de treball apunten també un bon pronòstic en-
vers els viatges dintre d’Espanya, especialment durant el pe-
ríode en què estigui obert el Fòrum.   

Malgrat l’augment de l’oferta, les taxes d’ocupació es
mantenen elevades. 

El fort increment de visitants que s’ha registrat ha tornat a si-
tuar les taxes d’ocupació en nivells molt elevats, del 71,4% en
termes de places i del 80,7% en termes d’habitacions en el se-
gon bimestre de l’any. Unes taxes certament elevades si es con-
sidera l’augment de l’oferta en que està immersa la ciutat en els
darrers anys, que s’ha centrat sobretot en els hotels de quatre i
cinc estrelles. De fet, el segment d’alta categoria acapara ac-
tualment el 61% de l’oferta i una proporció molt semblant del
conjunt de pernoctacions registrades durant els primers mesos
de l’any. 

L’augment de visitants dels primers mesos de l’any correspon
pràcticament en exclusiva a visitants per motius turístics. 

La classificació dels visitants per motiu revela que el turisme
continua actuant com a principal focus d’atracció, mentre que
els viatgers per motius professionals i de negocis i els que vé-
nen a fires i congressos perden pes, tant en termes absoluts com
relatius. En concret, les dades de començament de 2004 mos-
tren un revifament extraordinari del turisme vacacional, des-
prés del petit descens relatiu de l’any passat. Només cal veure
que, en termes percentuals i durant el període gener-abril, els
turistes han passat de representar el 37,5% al 56,3% del conjunt
de visitants. Una proporció insòlita sobretot pel que fa al pri-
mer bimestre, en el que tradicionalment els clients dels hotels
eren majoritàriament viatgers per motius professionals.  

Enquesta d’activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

mç-ab 03 mg-jn 03 jl-ag 03 st-oc 03 nv-ds 03 gn-fb 04 mç-ab 04 2002 2003

Motiu de la visita(%)
Comercial/Negocis/Professionals) 44,4 40,7 17,0 47,5 43,1 33,7 24,5 36,9 40,9
Turisme 40,7 40,3 47,4 37,2 41,6 50,7 60,5 46,4 40,1
Fires 3,3 3,6 0,7 2,6 5,1 7,6 2,8 3,5 2,8
Congressos 7,6 10,8 2,1 8,5 6,3 3,2 5,1 6,0 7,2
Etapa viatge 0,8 1,2 22,9 0,7 0,5 1,2 0,4 2,2 4,5
Motius familiars i acompanyants 1,2 1,4 0,9 1,0 3,4 1,0 1,4 1,6 1,7
Altres 2,0 2,0 9,0 2,5 0,0 2,6 5,3 3,4 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 31,7 33,1 34,0 27,8 39,2 42,0 53,0 39,0 32,7
Una vegada o més 68,3 66,9 66,0 72,2 60,8 58,0 47,0 61,0 67,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 79,6 78,9 68,7 89,8 92,4 89,3 85,6 73,4 80,6
Cotxe 13,7 10,8 12,4 7,1 5,1 6,6 7,1 15,8 10,9
Autocar/Autobús 1,1 1,5 3,3 0,9 -- 0,1 1,8 1,9 1,6
Tren 5,2 7,0 10,6 2,0 2,3 4,0 5,0 8,0 5,8
Altres 0,4 1,8 5,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,9 1,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (%)
Sol 31,8 33,5 11,4 27,7 24,9 21,2 10,5 27,4 26,9
Amic/companys 36,8 31,7 31,1 41,8 41,5 41,7 48,5 36,9 36,8
Amb la família 30,6 29,7 49,8 28,2 33,4 35,7 39,2 32,0 33,2

Amb fills 8,5 7,7 16,9 4,7 3,3 6,1 9,4 8,0 7,9
Sense fills 22,1 22,0 32,9 23,5 30,1 29,6 29,8 24,0 25,4

Grup organitzat 0,8 3,3 7,8 1,7 0,2 1,4 1,7 3,4 2,5
Altres 0,0 1,8 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Per últim, l’opinió dels visitants sobre diferents aspectes de la
ciutat manté la tònica general d’anys anteriors. Segons les res-
postes obtingudes de les enquestes, els visitants s’emporten una
impressió general molt favorable, especialment en els apartats
d’oferta arquitectònica, cultural i d’entreteniment. Convé anotar
que darrerament ha augmentat la valoració dels visitants sobre
el caràcter i l’amabilitat dels barcelonins, amb una nota supe-
rior al vuit en aquests últims mesos. Si bé sembla que l’oferta
comercial també causa una excel·lent impressió entre els visi-
tants, el que realment destaquen com a positiu és la relació qua-
litat/preu d’aquesta oferta, un fet del que no es pot deslligar la
proliferació de marques de luxe i d’alta categoria en alguns dels
eixos i dels centres comercials de la ciutat. 

41

Valoració de diferents aspectes de la ciutat
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De les dades dels primers mesos de l’any també sorprèn relati-
vament la forta presència de visitants estrangers, que ha anat
creixent en els darrers bimestres fins a representar gairebé el
80% del conjunt de visitants, una proporció que només s’havia
assolit una vegada amb anterioritat, durant el cinquè bimestre
de l’any 2000. Aquest impuls dels visitants estrangers, sobretot
d’altres països de la UE, prové, com s’ha comentat anterior-
ment, de les nombroses i barates connexions entre ciutats euro-
pees que han proporcionat les línies aèries de baix cost. Després
de tot, la pèrdua de pes relatiu dels visitants que vénen en
cotxe, autocar o tren en favor de l’avió és incontestable, i si fa
només quatre anys dos de cada tres viatgers venien en avió, ara
aquesta proporció frega el 90%. 

Enquesta d’activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

mç-ab 03 mg-jn 03 jl-ag 03 st-oc 03 nv-ds 03 gn-fb 04 mç-ab 04 2002 2003

Distribució de la despesa extrahotelera (%)

Menjar/beguda 57,0 50,0 46,0 43,0 50,0 51,0 53,0 59,0 50,7
Compres 13,0 16,0 30,0 43,0 40,0 35,0 34,0 16,0 26,2
Entreteniment 18,0 22,0 14,0 6,0 5,0 7,0 6,0 15,0 13,5
Transport intern 11,0 11,0 9,0 7,0 5,0 6,0 5,0 9,0 8,8
Altres 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,8
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 8,8 8,6 8,1 8,5 8,8 8,8 9,2 8,6
Oferta cultural 8,3 8,3 8,4 8,0 8,4 8,7 8,5 8,6 8,3
Entreteniment 8,2 8,2 8,4 7,9 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,4 7,5 8,4 7,4 7,9 8,3 8,1 7,5 7,7
Accessos 7,3 7,3 7,8 7,3 7,6 7,9 7,8 7,3 7,5
Transport públic 7,3 7,3 8,2 7,5 7,9 8,2 7,9 7,5 7,6
Nivell d'informació 7,2 7,3 7,8 7,3 7,6 7,6 7,6 7,1 7,4
Seguretat ciutadana 6,9 7,0 7,7 7,0 6,9 7,3 7,3 6,6 7,1
Contaminació atmosfèrica 6,1 6,2 7,4 6,6 6,6 6,8 6,7 6,4 6,6
Sorolls 6,2 6,1 7,4 6,6 6,7 6,8 6,7 6,4 6,6
Neteja general de la ciutat 6,4 6,4 7,2 6,5 6,4 7,1 6,7 6,5 6,7
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,5 7,4 8,1 7,4 7,4 7,9 7,7 7,5 7,6
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,4 7,2 7,8 7,4 7,5 7,9 7,6 7,4 7,5
Relació qualitat/preu oferta comercial 7,4 7,4 8,2 7,3 7,4 8,0 7,9 7,5 7,6



VI. Construcció
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Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació (%) Prov. Barcelona Catalunya

1r.tr.2004/1r.tr.2003 1,9 2,3
2n.sem.2003/2n.sem.2002 7,2 4,3

2003/2002 6,5 5,6
2002/2001 6,4 11,1
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de la construcció

variació (%)

Treballadors (RMB) Ciment (Prov. Bcn)

1999 2000 2001 2002 2003 mç 2004
0

2

4

6
8

10

12

14

16

Evolució del PIB de la construcció (Catalunya)
(taxa de variació interanual)
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Malgrat la moderació del ritme de creixement sectorial i de
la contenció d’alguns indicadors, la construcció continua
presentant el perfil més dinàmic de l’economia catalana. 

Segons les dades facilitades per l’Idescat relatives a l’evolució
de l’activitat econòmica del primer trimestre d’enguany per sec-
tors d’oferta, ja són vint-i-tres els trimestres consecutius en que
la construcció s’ha mantingut com a sector més dinàmic i im-
pulsor del conjunt de l’activitat econòmica. 

Font: Ministeri de Foment.

Font: Idescat.

De fet, i deixant de banda l’erraticitat de l’agricultura, en alguns
moments d’aquests darrers sis anys la taxa de creixement real
del sector ha crescut a taxes que han més que doblat les del
conjunt del PIB; un fet que ha succeït tant a Catalunya com a
Espanya. 

De moment, però, el procés de desacceleració presenta un per-
fil molt suau i es concreta, per exemple, en la contenció de l’op-
timisme dels empresaris del sector –l’índex de confiança ha re-
trocedit dos punts, però encara està en un nivell molt positiu–, o
en la moderació del ritme d’avanç del consum de ciment –un
1,9% a la província de Barcelona i un 2,3% a Catalunya durant
el primer trimestre. 

En el terreny de l’ocupació sectorial, els afiliats a la Seguretat
Social s’han mantingut estables en relació amb un any enrera
mentre que a la regió metropolitana s’ha detectat un creixement
del 3,4%, similar al del trienni precedent. L’atur sectorial, per
altra banda, es troba a l’abril de 2004 a nivells inferiors als de
desembre de l’any anterior, i, per tant, a prop dels mínims histò-
rics registrats en el bienni 1999-2000. A mitjà termini, les pre-
visions que es poden albirar a partir dels projectes residencials
visats i de les obres d’infraestructures en execució permeten asse-
gurar el manteniment de l’activitat al sector. 

Consum aparent de ciment

Província de Barcelona Catalunya

Període Tones /Cat (%) Tones /Esp (%)

1992 2.502.844 66,8 3.745.209 14,4
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
1r.tr. 862.740 60,2 1.433.135 13,7
2n.tr. 936.225 58,7 1.594.557 13,7
3r.tr. 834.144 55,7 1.498.463 13,2
4t.tr. 887.402 56,5 1.571.957 14,7

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
1r.tr. 935.412 57,5 1.626.595 14,5

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

Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1r.tr.2004/1r.tr.2003 35,1 65,0 –1,5 –15,0
2n.sem.2003/2n.sem.2002 53,4 15,3 21,2 19,1

2003/ 2002 10,8 –14,6 8,7 5,7
2002/ 2001 5,4 2,5 4,0 –10,2

En un context de moderació del creixement de la construcció
residencial, sorprèn per tercer trimestre consecutiu l’empenta
dels projectes visats a Barcelona. 

Efectivament, després que durant la primera meitat de 2003
s’observés una significativa reducció dels habitatges iniciats
que va donar peu a pensar que s’havia iniciat el lògic procés de
desacceleració després de la fase ascendent de la construcció
residencial, ja són tres els trimestres consecutius amb augments
superiors al 30%, el que situa l’acumulat dels darrers dotze
mesos de nou per sobre dels 5.000 habitatges iniciats per any.
Abans, però, de valorar un possible revifament del cicle, cal
anotar, primer, que les xifres de la resta de la regió metropoli-
tana i de la resta de Catalunya són molt més moderades i, se-
gon, que les dades de llicències d’obres s’emmarquen en un
procés clarament contractiu. Aquesta discrepància pot ser, per
tant, només una qüestió de desajustament de calendari entre la
sol·licitud de la llicència i l’aprovació del visat, així que caldrà
esperar a final d’any per veure un traç més ferm en l’evolució
de la construcció residencial.

Habitatges iniciats
(taxa de variació interanual)(%)

Barcelona RMB Catalunya
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Són molts els elements que apunten a una reducció significativa
dels volums d’edificació residencial a mitjà termini, cap a 2005
i 2006; de forma molt sintètica, l’oferta s’anirà acomodant a una
esperada reducció de la demanda, més que per reducció del
volum, per l’empitjorament de les condicions d’accés i, en espe-
cial, pel nivell assolit pels preus i perquè ja no s’esperen millo-
res significatives en les condicions de finançament. 

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1992 2.819 4.103 15.217 12.189 18.036 16.292 16.265 14.688 34.301 30.980
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
1r. tr. 1.321 1.298 7.329 7.306 8.650 8.604 9.135 8.157 17.785 16.761
2n.tr. 1.594 1.522 9.086 7.699 10.680 9.221 10.362 9.371 21.042 18.592
3r.tr. 895 833 6.060 6.069 6.955 6.902 9.846 8.006 16.801 14.908
4t.tr. 1.076 1.257 7.456 5.676 8.532 6.933 10.338 8.344 18.870 15.277

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
1r. tr. 1.373 1.766 8.140 6.186 9.513 7.952 11.803 9.032 21.316 16.984

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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Justament, en aquest número reprenem de forma detallada la
informació sobre els habitatges iniciats i acabats a Barcelona
sota algun règim de protecció. El quadre adjunt mostra l’evo-
lució del darrer sexenni i el diferent pes que ha tingut cadascu-
na de les figures de protecció. Si s’analitzen els iniciats, per
exemple, és molt significativa la creixent importància dels ha-
bitatges de lloguer que s’han construït, que, com se sap, estan
destinats majoritàriament a joves. Els corresponents als dife-
rents plans estatals –gestionats per les comunitats autònomes–,
també han assolit nivells significatius, si bé no tan importants
com els que ha construït l’Incasol per substitució d’habitatges
degradats en barris o polígons públics. En total, un 22,5% dels
habitatges iniciats a Barcelona en el període 1998-2003 es tro-
baven sota algun d’aquests règims de protecció. 

Construcció d’habitatges

No obstant això, i donat que continua existint una gran deman-
da insatisfeta derivada de l’augment de les llars –tant per mo-
tius estructurals de la població autòctona, que cada cop viu en
llars de menys membres, com per les creades pels immigrants–,
cal recordar que recentment s’han aprovat noves línies d’actua-
ció política (local, autonòmica i estatal) amb la idea de facilitar
l’accés a l’habitatge com a eix central. Algunes d’aquestes lí-
nies s’emmarquen en una millor utilització del parc existent o
en l’augment de l’habitatge de lloguer, però també inclouen la
construcció de nou habitatge protegit. Un fet que permet pen-
sar que els volums de producció aniran descendint de forma
gradual i sense sotracs. 

Habitatges iniciats a la regió metropolitana (milers)
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2003 1r.tr.2004 (%) 1

Barcelona 5.415 1.373 26,0
l'Hospitalet de Llobregat 1.154 170 139,6
Badalona 902 174 –41,4
Sabadell 2.776 618 –12,2
Terrassa 2.927 837 13,3
Santa Coloma de Gramenet 318 58 –35,3
Mataró 1.154 238 16,0
Cornellà de Llobregat 241 64 –63,2
Sant Boi de Llobregat 399 92 –24,4
el Prat de Llobregat 172 22 –53,8
Rubí 950 333 –3,2
Sant Cugat 577 327 –33,5
Viladecans 472 54 96,9
Vilanova 793 250 72,9
Cerdanyola del Vallès 442 48 –43,5
Granollers 320 71 14,6

Total municipis grans 19.012 4.729 3,6

Total RMB 37.947 9.513 7,7

Total Catalunya 88.649 21.316 15,0
1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats/1000 habitants
(mitjanes anuals)
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Nota: les dades són mitjanes trimestrals.
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Font: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

1 Promocions de l'Incasol corresponents a remodelació de barris, no qualificats com a HPO.

Rehabilitats

Construcció d’habitatges

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

1r.tr.2004/1r.tr.2003 9,8 5,0 31,4
2n.sem.2003/2n.sem.2002 52,7 54,3 46,1

2003/ 2002 33,5 32,3 39,3
2002/ 2001 –9,7 –11,7 0,5

Projectes d’habitatges visats (Província de Barcelona)

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

Nous

1992 5.652 6.150 5.936 4.130 21.868
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

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

1 Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes

Iniciats Acabats

2002 2003 1r.tr.2004 Var (%)1 2002 2003 1r.tr.2004 Var (%)1

1. Ciutat Vella 314 347 133 31,3 111 181 86 210,7
2. l'Eixample 453 638 206 1,1 409 298 101 –20,1
3. Sants-Montjuïc 636 515 178 –0,8 242 222 426 121,9
4. Les Corts 111 156 12 –3,9 77 133 8 –50,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 125 399 86 97,9 375 263 19 –54,5
6. Gràcia 155 350 112 103,0 162 185 21 19,9
7. Horta-Guinardó 360 513 66 33,2 392 229 63 –14,3
8. Nou Barris 713 742 25 1,3 614 379 162 12,7
9. Sant Andreu 833 553 290 74,3 1.114 819 354 15,2

10. Sant Martí 1.175 1.194 262 24,0 1.395 1.302 525 27,8
Sense dades 11 8 3 –38,5 19 0 1 –92,3

Barcelona 4.886 5.415 1.373 26,0 4.910 4.011 1.766 14,9

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona segons
règim de protecció

Total hab. Promoció HPO Règim HPO Règim Protegits de
protegits Pública1 general especial la CCAA Lloguer

Iniciats

1998 600 312 60 47 85 96
1999 1.469 538 85 11 704 131
2000 1.170 461 151 42 423 93
2001 1.135 291 132 115 425 172
2002 1.742 492 380 82 28 760

2003 1.337 130 396 71 0 740
1r. tr. 691 130 175 44 0 342
2n.tr. 209 0 144 0 0 65
3r.tr 336 0 76 27 0 233
4t.tr. 101 0 1 0 0 100

2004
1r. tr. 166 0 126 40 0 0

Acabats

1998 778 281 119 322 0 56
1999 1.072 300 1 135 197 439
2000 854 179 22 14 364 275
2001 1.116 455 35 110 189 327
2002 1.336 460 106 56 676 38

2003 845 263 189 55 195 143
1r. tr. 328 60 70 0 195 3
2n.tr. 15 0 0 0 0 15
3r.tr 407 203 40 44 0 120
4t.tr. 95 0 79 11 0 5

2004
1r. tr. 441 0 28 0 0 413
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Les previsions d’obra nova i de reforma es moderen
sensiblement després d’un bienni amb màxims històrics en el
que s’aprovà la construcció de més de 3,6 milions de m2 de
sostre. 

De fet, aquest fre de la tendència expansiva que ja s’esperava
el 2003 reflecteix un ajustament propi de l’esforç en mitjans i
recursos que ha realitzat el sector, i que possiblement derivi en
un canvi de cicle. De moment, es constata que l’elevada dinà-
mica constructiva dels darrers anys deixa una empremta molt
visible en la ciutat, principalment en la forma d’edificis resi-
dencials però també d’hotels i altres equipaments i que, des del
punt de vista territorial, és molt notòria en la zona nord-est de
la ciutat. És difícil, però, que es produeixi un canvi de cicle
molt acusat, tota vegada que les obres lligades a les infraes-
tructures en curs –com l’estació de La Sagrera o la línia 9 del
metro– o els plans d’habitatge recentment aprovats contribui-
ran al dinamisme de l’activitat sectorial. 

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): Direcció d'Actuació Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Nou Ref. i ampl. Total

1r.tr.2004/1r.tr.2003 –49,0 –51,3 –49,7
1r.tr.2003/1r.tr.2002 20,7 60,5 30,1

2003 / 2002 –4,6 15,6 –0,2
2002 / 2001 26,7 –1,6 19,3

Com se sap, per dotar d’un mínim sentit les dades de les llicèn-
cies d’obres, la lectura s’ha de fer amb una clau temporal molt
superior al trimestre. Per això, cal relativitzar el retrocés del
50% de la superfície prevista aquest primer trimestre de 2004
en relació amb el de 2003, que es detecta tant en el segment
d’obra nova com en el de reforma i ampliació. Especialment si
es considera que sovint apareixen promocions de grans
dimensions que provoquen les típiques evolucions en forma de
dents de serra. 

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 Total1

1992 192.105 278.695 110.557 86.292 82.541 50.917 801.107 194.087 995.194
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
1r.tr. 148.780 80.829 16.480 4.635 58.396 23.687 332.807 102.633 435.440
2n.tr. 83.783 48.014 7.708 1.907 47.413 16.745 205.570 93.532 299.102
3r.tr. 69.232 82.571 8.719 14.482 35.274 42.671 252.949 76.396 329.345
4t.tr. 176.127 136.854 20.840 115.685 165.757 23.199 638.462 118.596 757.058

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
1r.tr. 68.783 57.700 18.452 2.122 46.629 11.026 204.712 80.241 284.953

Habitatges de nova planta previstos

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

variació (%)nombre d'habitatges

1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Llicències d’obres

Habitatges i places d’aparcament

Habitatges Places

Nous Amp. i reforma Total d’aparcament

1992 1.815 98 1.913 11.499
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
1r.tr. 1.336 248 1.584 2.090
2n.tr 891 254 1.145 1.661
3r.tr. 932 97 1.029 2.871
4t.tr. 1.865 238 2.103 4.190

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
1r.tr. 786 231 1.017 1.852

Habitatges

Variació (%) Nous Ref. i ampl. Total

1r.tr.2004/1r.tr.2003 –53,4 44,4 –44,9
1r.tr.2003/1r.tr.2002 26,2 –35,5 16,5

2003 / 2002 –2,5 0,0 –2,1
2002 / 2001 16,2 49,7 20,1

Així, a l’espera de més informació, es constata que la correcció
a la baixa ha estat pràcticament generalitzada a tots els usos de
sostre, però això no ha alterat l’habitual distribució segons la
qual el sostre residencial i per a aparcaments representa aproxi-
madament un 60% del sostre nou. Els equipaments i els hotels
es mantenen com l’altre gran focus d’interès dels promotors,
amb un 23% de la nova superfície prevista. Els segments que
presenten una menor activitat són les oficines i les edificacions
de caire industrial; en el primer cas, es tracta d’una reacció a
l’espera que s’absorbeixi el sostre construït en els darrers anys,
mentre que en el segon s’emmarca en un context estructural de
retirada progressiva de les activitats industrials enteses de for-
ma tradicional que deixen pas a usos de terciari avançat. 

Una excepció notable a aquest retrocés generalitzat el cons-
titueix l’epígraf d’habitatges a reformar, que ha augmentat un
44,4% en relació amb un any enrera, i que respon a la creixent
atenció apreciada en els darrers anys envers el manteniment del
parc existent. Per altra banda, les diverses promocions resi-
dencials noves previstes contemplen la construcció d’un total
de 786 habitatges, un 16,6% dels quals són habitatges protegits,
promoguts majoritàriament, però no en exclusiva, per empreses
públiques. En concret, entre els habitatges protegits destaca un
edifici de 51 habitatges de protecció oficial per a gent jove en
règim de lloguer amb dret de superfície per 75 anys i un altre
de 57 habitatges destinat en part al reallotjament per afecta-
cions urbanístiques. 

De la resta de llicències aprovades, i dintre dels equipaments,
destaca la construcció de dues noves escoles privades d’educa-
ció infantil, d’un nou edifici docent de la Universitat Pompeu
Fabra, així com una residència geriàtrica i un tanatori privat a
la falda de Collserola. Pel que fa als hotels, es contempla la
construcció d’un de nou que suma 160 places a les que cal afe-
gir 607 places més provinents de transformacions i de reformes
d’edificis ja existents. 

Sostre previst per usos i districtes en % (1r. tr. 2004)

Residencial
Locals comercials i oficines Altres

Aparcament

superfície (%)

Sant Martí
Sant Andreu

Nou Barris
Horta-Guinardó

Gràcia
Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts
Sants-Montjuïc

L'Eixample
Ciutat Vella

0 20 40 60 80 100

Actuacions de rehabilitació a Barcelona1
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1r.tr. 2n.tr. 3r.tr. 4t.tr.
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1 Sol·licituds de subvenció presentades a la campanya “Barcelona posa’t guapa”.
Font: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.



VII. Mercat immobiliari
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Barcelona i Madrid i
Variació (%) àrea d'influència àrea d'influència

Habitatge nou

1r.tr.2004/1r.tr.2003 14,4 20,0
2003/2002 20,6 24,0
2002/2001 13,7 24,0

Habitatge de 2a mà

1r.tr.2004/1r.tr.2003 18,7 21,3
2003/2002 20,3 25,6
2002/2001 17,6 25,8

Valors de taxació dels habitatges

Nota: A començament de 2001 hi ha una nova base de càlcul que trenca la sèrie.
Font (per a tot l'apartat): Ministeri de Foment.

(taxes de variació)
Evolució dels valors de taxació
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Es comencen a constatar els primers indicis de desacceleració
del preu de venda de l’habitatge al mercat lliure. 

Segons la informació que les societats taxadores faciliten al
Ministeri de Foment sobre les taxacions hipotecàries que rea-
litzen trimestralment, durant els primers mesos d’enguany s’ha
palesat una suau desacceleració del ritme de creixement dels
preus després de la intensa fase alcista del quinquenni anterior.
Així, i sense deixar d’apuntar els canvis metodològics intro-
duïts a començament de 2004 i que han provocat una ruptura de
la sèrie amb els anys anteriors a 2001, la tònica general al con-
junt d’Espanya i la major part de les comunitats autònomes ha
estat que els preus de venda al mercat lliure han continuat aug-
mentant, però a un ritme lleument inferior al de trimestres pre-
cedents.

A Barcelona i la seva àrea d’influència –que inclou 115 muni-
cipis–, els increments de preus registrats en el segment de l’ha-
bitatge nou se situen en el 14,4%, sis punts menys que l’aug-
ment registrat el 2003. En el mercat de segona mà, que té més
pes en nombre de transaccions realitzades, l’augment és supe-
rior, del 18,7%. Si ens remetem a Madrid i àrea d’influència, a
tots dos mercats ha minvat el ritme de creixement dels preus,
però a tots dos continua sent superior al 20%, i, per descomp-
tat, continua ostentant els màxims absoluts d’Espanya. Pel que
fa a la resta de ciutats espanyoles amb més de mig milió de
residents, destaquen les evolucions registrades a Màlaga i Se-
villa, amb ascensos interanuals durant el primer trimestre del
30,1% i del 23,1% respectivament. 

L’esperada correcció a la baixa dels increments de preus s’ubi-
ca en un context d’un cert esgotament de la demanda per acon-
seguir habitatges a uns preus que han anat creixent a un ritme
molt superior als salaris o la inflació. El cada cop més plausi-
ble empitjorament de les condicions d’accés per la via de l’aug-
ment dels tipus d’interès, així com la certesa que la quota men-
sual d’amortització tendirà a augmentar –encara que sigui molt
lleument–, comencen a actuar com a fre per a la demanda. Una
demanda que, d’altra banda, resta a l’expectativa dels canvis
que en matèria de política d’habitatge puguin sorgir del nou
Ministeri d’Habitatge i del Departament de Medi Ambient i
Habitatge a Catalunya, tendents a facilitar l’accés a l’habitatge
mitjançant una millor utilització del parc existent, un augment
de l’habitatge de lloguer i la construcció de més habitatge pro-
tegit, entre d’altres mesures. 

Evolució dels valors de taxació a les grans
ciutats espanyoles

Barcelona Madrid

València Sevilla
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€/m2
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Evolució dels valors de taxació 

Habitatge nou Habitatge de 2a mà
Barcelona i Madrid i Barcelona i Madrid i

àrea d'influèn. àrea d'influèn. àrea d'influèn. àrea d'influèn.

(€€ /m2)

1992 910 1.107 784 987
1993 943 1.115 814 1.004
1994 987 1.159 852 1.015
1995 1.010 1.177 871 1.055
1996 1.028 1.172 893 1.076

1997 1.083 1.189 925 1.070
1998 1.205 1.246 991 1.088
1999 1.380 1.327 1.142 1.174
2000 1.607 1.527 1.338 1.342
2001 1.936 1.889 1.610 1.676

2002 2.202 2.342 1.893 2.107
1r.tr. 1.984 2.089 1.665 1.772
2n.tr. 2.104 2.091 1.723 1.836
3r.tr. 2.164 2.279 1.796 1.977
4t.tr. 2.202 2.342 1.893 2.107

2003 2.656 2.903 2.277 2.645
1r.tr. 2.421 2.549 1.981 2.288
2n.tr. 2.467 2.637 2.074 2.413
3r.tr 2.560 2.670 2.152 2.510
4t.tr. 2.656 2.903 2.277 2.645

2004
1r.tr. 2.769 3.058 2.351 2.774

Nota: la línia vertical marca la ruptura de la sèrie de dades. 
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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 (2003)

Oficines i despatxos (84,5%)

Serveis al
consumidor (4,2%)

Serveis a les
empreses (7,3%)

Indústries i tallers (1,5%)
Vendes (0,5%)

Magatzems (2,1%)

El preu mitjà de lloguer d’oficines a Barcelona durant el 2003
s’ha mantingut als nivells d’un any abans. 

Segons les dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Bar-
celona, la mitjana dels preus de lloguer de locals destinats a
usos no residencials situats en plantes altes s’estima a l’entorn
dels 8,56 €/m2/mes. Aquest valor, que correspon a la mitjana
de 2003 per al conjunt de la ciutat, sembla indicar el final del
procés d’ajustament viscut un any abans quan, segons aquestes
dades, la mitjana de preus va retrocedir gairebé un 11% en re-
lació amb el màxim assolit el 2001. Contràriament, el preu de
lloguer del segment més car del mercat ha continuat lliscant
lleument a la baixa, acumulant un descens del 14% en els dos
darrers anys.

Aquest comportament dels preus del sostre destinat majorità-
riament a oficines respon a una demanda neta relativament fe-
ble com a conseqüència d’una situació d’estancament del crei-
xement de l’economia catalana i d’una conjuntura econòmica
europea que no millora a la velocitat prevista. A més, aquesta
relativa feblesa que s’ha palesat pel cantó de la demanda ha
coincidit amb un increment de l’oferta de nous espais tant a la
ciutat central com a l’entorn metropolità. 

La reconversió en habitatges d’antics edificis d’oficines loca-
litzats en àrees centrals de la ciutat contribueix a moderar l’im-
pacte de l’augment de l’oferta al conjunt metropolità sobre les
preus de lloguer.

En aquest sentit, un conegut informe anual sobre el rànquing de
ciutats europees per ubicar un negoci, elaborat a partir de les
opinions empresarials, conclou que si bé Barcelona ha mantin-
gut durant el 2003 l’excel·lent sisena posició en la valoració
general que ocupava un any abans, ha retrocedit lleument en
aspectes com ara la disponibilitat d’oferta d’oficines –bàsica-
ment en l’apartat de grans superfícies en zones centrals– i espe-
cialment, en la qualitat/preu d’aquesta oferta. Malgrat aquest
petit revés, la disponibilitat de sostre d’oficines continua merei-
xent una molt bona valoració entre els empresaris europeus. 

Preu mitjà declarat dels locals d’oficines

1999 2000 2001 2002 2003

1. Ciutat Vella 5,99 8,01 8,95 7,53 7,30
2. l'Eixample 6,99 8,36 9,26 9,32 9,44
3. Sants-Montjuïc 5,85 6,89 8,24 7,80 6,47
4. Les Corts 7,08 8,50 9,52 8,69 8,64
5. Sarrià-Sant Gervasi 7,00 8,83 9,71 8,97 9,83
6. Gràcia 6,55 8,53 9,53 7,94 8,92
7. Horta-Guinardó 6,13 8,90 8,49 7,19 7,44
8. Nou Barris 6,53 6,96 7,83 8,36 9,30
9. Sant Andreu 5,82 6,80 7,79 7,70 6,17

10. Sant Martí 5,01 5,99 7,21 6,05 6,11

Barcelona 6,66 8,11 9,40 8,40 8,56

Preu màxim de les oficines
a l'Eix Central de Negocis 20,40 22,00 27,04 25,00 23,30

Superfície mitjana dels locals d’oficines

1999 2000 2001 2002 2003

1. Ciutat Vella 67 64 117 110 78
2. l'Eixample 120 128 122 125 115
3. Sants-Montjuïc 71 90 123 114 130
4. Les Corts 124 157 165 136 107
5. Sarrià-Sant Gervasi 114 149 104 131 151
6. Gràcia 72 150 103 69 95
7. Horta-Guinardó 77 60 66 62 61
8. Nou Barris 115 75 74 72 98
9. Sant Andreu 104 97 162 243 131

10. Sant Martí 160 147 140 129 129

Barcelona 110 123 118 123 116

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

Posició en diferents epígrafs 1992 2002 2003

Qualitat/preu de l'espai per a oficines 13 1 4
Disponibilitat d'espai per a oficines 8 5 6
Qualitat de les telecomunicacions 19 21 18

Disponibilitat de personal qualificat n.d. 14 12
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



Barcelona economia 55

53

Lloguer de locals comercials

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 2003)

Resta i Altres
(1,7%) Comerç a l'engròs

(42,2%)

Alimentació (16,0%)
Tèxtil (5,2%)

Resta comerç
al detall (7,7%)

Restauració (10,5%)

Serveis immobiliaris
i a les empreses (6,1%)

Resta de serveis culturals
i personals (6,4%)

Serveis
(27,2%)

Comerç al detall
(28,9%)

Segons les dades de la Cambra de la Propietat Urbana, la mit-
jana dels preus de lloguer dels locals comercials i per a serveis
personals a peu de carrer pactats durant el 2003 s’estima en
8,34 €/m2/mes. Aquesta xifra, més petita que la del primer se-
mestre, dóna continuïtat a la tendència moderadament alcista
registrada un any abans. Així, aquest segment del negoci im-
mobiliari no ha viscut l’episodi de contenció de preus registrat
al mercat d’oficines durant el 2002 i, parcialment, el 2003. De
fet, segons aquestes dades, el 2003 s’erigeix en el sisè any con-
secutiu d’increment moderat de la mitjana dels preus de lloguer
de locals comercials. Un increment que els darrers anys s’ha de
considerar limitat a compensar el propietari de la pèrdua de
poder adquisitiu per l’augment de l’IPC. 

L’oferta de sostre comercial ha continuat augmentant de mane-
ra sostinguda i força generalitzada a tots els districtes de la ciu-
tat de la mà de la construcció d’edificis residencials. En conse-
qüència, l’increment de l’oferta de sostre comercial nou s’ha
concentrat bàsicament en el segment de locals petits i mitjans
en edificis residencials. Amb tot, la superfície mitjana dels lo-
cals llogats aquest darrer any es manté a la banda alta dels va-
lors mitjans dels darrers anys. La suma d’aquests dos fets pot
ajudar a explicar la relativa contenció dels preus de lloguer en
un mercat especialment dinàmic com el barceloní gràcies a
l’augment de la població resident, dels llocs de treball localit-
zats i del nombre de visitants que pernocten en la creixent ofer-
ta hotelera. 

Una ullada a l’evolució dels preus per districtes posa de relleu
que, amb l’excepció de Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi, el
lleu repunt que reflecteix la mitjana de preus corresponent al
conjunt de la ciutat respon a increments igualment moderats i
generalitzats de preus a la majoria dels districtes de la ciutat. 

La distribució relativa dels locals llogats aquest darrer any se-
gons l’activitat desenvolupada revela un augment dels establi-
ments destinats al comerç a l’engròs en perjudici del comerç al
detall. Del conjunt dels serveis, que ocupen aproximadament el
30% dels locals llogats el darrer any, els més dinàmics conti-
nuen sent els de restauració, bars i hotels, els immobiliaris i els
destinats a les empreses i també, però menys que en anys ante-
riors, els culturals i els personals.    

L’augment dels preus de lloguer dels locals comercials durant
la segona meitat de 2003 s’ha moderat en relació amb l’impuls
registrat el semestre anterior.

A diferència del que succeeix en el mercat d’oficines, en el que
els preus es veuen condicionats tant per la conjuntura econò-
mica interna com també per la internacional per l’impacte que
aquesta té en el nivell d’activitat i negoci de les empreses, au-
tòctones o foranies, que mantenen una presència més o menys
activa a Barcelona i entorn metropolità, el mercat dels locals
comercials a la ciutat depèn bàsicament de la demanda interna.
Aquest fet és determinant per explicar la diferent evolució dels
preus de lloguer en ambdós segments del mercat immobiliari
de negocis.

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
1999 2000 2001 2002 2003

(€€ /m2/mes)

1. Ciutat Vella 7,71 7,85 7,76 8,79 8,51
2. l'Eixample 8,39 7,89 9,49 9,29 9,48
3. Sants-Montjuïc 6,96 7,56 7,16 7,71 7,78
4. Les Corts 7,94 7,89 8,58 8,71 9,12
5. Sarrià-Sant Gervasi 7,90 8,14 8,93 9,22 8,91
6. Gràcia 6,94 7,25 7,18 7,35 7,90
7. Horta-Guinardó 6,88 7,58 7,26 7,55 7,88
8. Nou Barris 6,88 6,98 7,19 7,23 7,72
9. Sant Andreu 6,89 7,04 7,50 7,74 7,76

10. Sant Martí 6,14 5,90 6,21 6,29 6,79

Barcelona 7,36 7,54 7,98 8,14 8,34

Superfície mitjana dels locals comercials llogats
1999 2000 2001 2002 2003

(m2)

1. Ciutat Vella 90 104 105 136 131
2. l'Eixample 147 182 130 149 140
3. Sants-Montjuïc 90 90 93 113 172
4. Les Corts 138 109 114 129 87
5. Sarrià-Sant Gervasi 124 131 133 143 170
6. Gràcia 77 112 83 107 85
7. Horta-Guinardó 74 78 87 64 75
8. Nou Barris 100 85 84 83 71
9. Sant Andreu 123 118 124 124 121

10. Sant Martí 122 152 203 185 177

Barcelona 112 126 120 130 132



VIII. Mercat de treball
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Nota: Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Evolució de la població activa 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones

4t.tr.1992 703.983 408.313 295.670 1.745.789 1.078.796 666.993 2.492.300 1.539.600 952.700
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 1.896.387 1.119.434 776.953 2.696.600 1.597.000 1.099.600

4t.tr.1997 676.063 369.574 306.489 1.881.223 1.110.390 770.833 2.691.000 1.590.600 1.100.400
4t.tr.1998 672.146 370.998 301.148 1.864.870 1.090.018 774.852 2.692.300 1.576.500 1.115.800
4t.tr.1999 670.120 364.476 305.644 1.856.450 1.073.253 783.197 2.686.700 1.552.500 1.134.200
4t.tr.2000 677.050 371.550 305.500 1.885.240 1.079.420 805.820 2.731.400 1.572.300 1.159.100
4t.tr.2001 719.600 391.460 328.140 2.034.400 1.180.380 854.020 3.024.400 1.756.640 1.267.760

1r.tr.2002 723.000 394.310 328.690 2.040.100 1.192.900 847.200 3.032.700 1.774.900 1.257.800
2n.tr.2002 720.700 392.630 328.070 2.037.300 1.188.700 848.600 3.050.200 1.784.300 1.265.900
3r.tr.2002 727.630 398.140 329.490 2.071.700 1.209.000 862.700 3.092.800 1.808.400 1.284.400
4t.tr.2002 729.400 398.200 331.200 2.076.100 1.205.150 870.950 3.082.600 1.795.400 1.287.300

1r.tr.2003 737.300 401.360 335.940 2.094.200 1.213.440 880.760 3.118.400 1.813.000 1.305.400
2n.tr.2003 737.280 401.980 335.300 2.109.550 1.218.340 891.210 3.140.800 1.813.800 1.327.000
3r.tr.2003 745.100 407.930 337.170 2.131.810 1.223.720 908.090 3.185.800 1.832.600 1.353.300
4t.tr.2003 746.000 407.080 338.920 2.131.600 1.224.970 906.630 3.172.100 1.826.200 1.345.800

1r.tr.2004 752.610 407.630 344.980 2.138.050 1.218.320 919.730 3.174.900 1.812.200 1.362.600

Població activa, atur i contractació

Nota: El darrer canvi metodològic de l'EPA trenca la sèrie històrica a final del 2000. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Enquesta de Població Activa de l’INE per a Catalunya i estimació pròpia a partir d'aquesta mateixa font per a Barcelona i RMB.

La major part de les dades corresponents al primer terç de
2004 ofereixen una lectura clarament positiva de l’evolució del
mercat laboral. 

Una descripció sintètica de l’evolució de les principals mag-
nituds del mercat de treball de la ciutat i entorn metropolità
durant els primers quatre mesos d’enguany s’ha de referir a
l’augment en termes absoluts de la població activa i ocupada i
a un cert estancament de les xifres d’atur registrat. En termes
relatius, alhora que augmenten les taxes d’activitat i d’ocupa-
ció, retrocedeixen les d’atur.

Potser l’aspecte més remarcable dels esmentats sigui, un tri-
mestre més, el procés expansiu que manté la població activa.
Segons estimacions pròpies a partir de l’Enquesta de Població
Activa, el nombre de residents en edat de treballar que es de-
claren o són considerats actius des de l’òptica del mercat de
treball, no para d’augmentar. Tant al conjunt de la regió metro-
politana com a l’àmbit estricte de la ciutat de Barcelona, el
creixement s’estima lleument per sobre del 2%. Una taxa que
supera l’obtinguda a la resta de Catalunya, alhora que repre-
senta un suau alentiment del ritme expansiu de final de 2003.
La persistència dels fluxos migratoris i el fet que les estadís-
tiques laborals els van incorporant de mica en mica, explica la
major part d’aquest augment del nombre d’actius.

1r.tr.04/ 4t.tr.03/ 4t.tr.02/ 4t.tr.01/
Variació(%) 1r.tr.03 4t.tr.02 4t.tr.01 4t.tr.00

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

RMB
Total actius 2,1 2,7 2,0 –2,6
Homes 0,4 1,6 2,1 –1,3
Dones 4,4 4,1 2,0 –4,3

Taxes d'activitat i d'ocupació (Barcelona)

Període Total Homes Dones

Taxa d'activitat

4t.tr.1998 68,5 79,7 58,5
4t.tr.1999 68,7 78,1 60,1
4t.tr.2000 69,5 79,5 60,3
4t.tr.2001 70,5 80,0 62,3

1r.tr.2002 71,3 80,3 63,1
2n.tr.2002 71,2 80,5 62,6
3r.tr.2002 72,0 81,7 62,8
4t.tr.2002 72,5 82,3 63,1

1r.tr.2003 72,6 82,6 63,1
2n.tr.2003 73,0 81,7 64,7
3r.tr.2003 74,4 84,0 65,1
4t.tr.2003 74,2 83,9 64,9

1r.tr.2004 75,5 85,1 66,6

Taxa d'ocupació

4t.tr 1998 57,7 70,7 46,1
4t.tr.1999 59,5 70,2 49,7
4t.tr.2000 62,3 72,4 53,1
4t.tr.2001 62,5 73,2 53,3

1r.tr.2002 62,6 72,1 54,0
2n.tr.2002 63,3 73,4 53,9
3r.tr.2002 63,7 74,2 53,7
4t.tr.2002 64,1 73,2 55,3

1r.tr.2003 64,0 73,8 54,7
2n.tr.2003 65,1 73,7 56,8
3r.tr.2003 65,9 75,3 56,7
4t.tr.2003 67,2 77,3 57,6

1r.tr.2004 67,1 76,5 58,3
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L’intens creixement de la població activa a la regió
metropolitana adquireix encara més significació si es compara
amb l’increment força més moderat que registra a la resta de
Catalunya, conseqüència bàsicament del lleu retrocés del
nombre d’actius del col·lectiu masculí.

A banda de l’increment de població activa en termes absoluts
–especialment entre les dones– és igualment remarcable el re-
punt de les taxes d’activitat i d’ocupació. Les primeres asso-
leixen nous màxims històrics –tres de cada quatre residents a
Barcelona en edat de treballar es consideren població labo-
ralment activa– alhora que el diferencial que mantenen entre
sexes es redueix lleument però encara supera els 18 punts per-
centuals. Les taxes d’ocupació –població ocupada en relació
amb el total de la població en edat de treballar– mostren indicis
d’alentiment en el cas del col·lectiu masculí. La taxa d’ocu-
pació femenina s’acosta al 60%, deu punts percentuals més que
cinc anys enrere. Atès que la taxa d’ocupació masculina només
ha crescut sis punts percentuals aquest darrer lustre, hom pot
parlar de canvi estructural associat a la creixent terciarització
–tot i el protagonisme de la construcció– del teixit productiu de
la ciutat central.       

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

Variació(%) ab.04/ab.03 ds.03/ds.02 ds.02/ds.01 ds.01/ds.00

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

RMB
Total 1,1 1,2 9,1 12,0
Masculí 1,2 1,8 10,4 17,1
Femení 1,0 0,8 8,0 8,3

Variació interanual de l'atur registrat
(%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Barcelona RMB
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Les xifres de l’atur registrat ofereixen un primer contrapunt a
la forta expansió de la població activa. Donat que la població
ocupada mesurada per les afiliacions en situació d’alta a la
Seguretat Social ha assolit un creixement equivalent en termes
relatius al de la població activa, el volum de desocupats s’ha
mantingut pràcticament inalterable. A grans trets, la notable cre-
ació de llocs de treball ha permès absorbir l’augment de
població activa –una part és regularització d’ocupació submer-
gida– però ha estat insuficient per incidir positivament sobre
l’atur. Així, el nombre d’actius desocupats a final del primer
quadrimestre és lleument superior al d’un any abans tant a l’en-
torn metropolità com a la resta de Catalunya. L’excepció que
confirmaria la norma pot ser Barcelona, que d’ençà comen-
çament d’any sembla que ha consolidat una tendència lleument
descendent.       

Evolució de l'atur registrat

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Masculí Femení Total Masculí Femení Total Masculí Femení

31 des. 1992 69.491 32.795 36.696 205.248 94.980 110.268 278.456 126.661 151.795
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 març 2002 45.584 21.085 24.499 139.346 61.803 77.543 190.185 81.106 109.079
30 juny 2002 46.375 21.044 25.331 140.276 60.778 79.498 187.556 78.536 109.020
30 set. 2002  46.886 21.276 25.610 143.393 62.684 80.709 193.341 81.654 111.687
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 ab. 2004 45.425 21.478 23.947 144.918 64.136 80.782 197.106 84.696 112.410
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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. 1994 16.806 42.473 27.639 186 28.922 5.183 45.611 7.016
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 març 2002 4.198 21.459 19.927 122 8.588 2.576 30.550 3.748
30  juny 2002 4.544 21.850 19.981 120 8.363 2.638 31.064 4.190
30  set. 2002 4.818 22.099 19.969 109 8.435 2.681 31.322 4.339
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 abril 2004 4.186 20.667 20.572 375 7.364 2.788 30.818 4.080

Regió Metropolitana

31 des. 1994 61.345 122.468 63.764 969 96.656 21.921 104.999 23.032
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 març 2002 17.393 68.040 53.913 484 37.437 11.403 79.713 10.309
30 juny 2002 17.502 68.266 54.508 452 36.378 11.419 80.292 11.735
30 set. 2002 18.723 69.638 55.032 462 37.334 12.060 81.569 11.968
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 abril 2004 16.992 68.636 59.290 709 35.625 12.236 84.443 11.905

Catalunya

31 des. 2003 27.306 98.540 80.859 1.454 51.021 18.671 119.680 15.879
30 abril 2004 24.374 93.017 79.715 1.497 49.043 17.626 114.039 14.901

L’augment de l’ocupació femenina –majoritàriament temporal–
impulsa a l’alça la corresponent taxa d’ocupació i reforça la
tendència descendent de l’atur.

Efectivament, els 45.425 barcelonins que es mantenien inscrits
com aturats a les Oficines de Treball de la Generalitat en co-
mençar el mes de maig, era la xifra més baixa dels darrers vint
i sis mesos, equivalent a un descens interanual de gairebé el
2%. Una evolució recolzada especialment en la intensitat de la
reducció de l’atur femení. A la resta de la regió metropolitana i
de Catalunya, el nombre d’actius desocupats es manté en una
situació de relativa estabilitat sense que s’hagi produït encara
l’esperat canvi de tendència –ni tan sols puntual– a tres anys
consecutius d’increment interanual.  

Barcelona RMB

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

menys de 25 anys –11,9 4,2 –5,9 2,2
25-44 anys –3,7 –3,1 –0,6 –1,3
45 i més 2,5 2,2 5,3 4,1

Primari 58,2 80,5 22,0 17,2
Indústria –8,3 –6,8 –2,7 –3,3
Construcció 4,4 8,7 4,5 4,2
Serveis –0,8 –0,1 1,9 1,9
S.o.a. –5,0 3,9 2,7 7,9

Font: Dades facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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El detall per edats palesa que l’evolució més positiva de les da-
des d’atur s’ha concentrat entre els més joves, alhora que
continua augmentant el nombre d’efectius dels col·lectius de
més edat. Aquesta conjuntura, que es manifesta per igual a tot
el país encara que amb intensitats lleument diferents segons els
àmbits geogràfics considerats, obeeix especialment a raons
estructurals com ara la creixent migradesa de les noves genera-
cions que s’incorporen al mercat de treball i també a la tercia-
rització de la major part dels nous llocs de treball generats pel
teixit productiu metropolità, especialment ajustats a les habi-
litats i capacitats de la gent jove. S’hi sumen també factors
conjunturals com ara les regularitzacions de plantilles i el tan-
cament de centres de treball. Tot plegat provoca un progressiu
augment de l’edat mitjana dels desocupats registrats com a
demandants d’ocupació.

L’anàlisi de l’evolució de l’atur registrat segons sectors d’acti-
vitat ofereix la relativa paradoxa de que la major part del des-
cens registrat el darrer any és imputable al sector industrial,
que, alhora, és una activitat que, globalment, ha perdut llocs de
treball. Contràriament, la construcció, que segons els registres
de la Seguretat Social ha continuat generant ocupació, presenta
l’evolució percentualment més negativa de les xifres d’atur. El
terciari, que genera dos de cada tres desocupats a la ciutat,
tanca el primer terç d’enguany amb una orientació lleument a
la baixa del nombre de desocupats. A la resta del país, on l’ocu-
pació terciària és més estacional i l’especialització menys ac-
centuada, l’atur sectorial es responsable de poc més de la meitat
del total i manté una trajectòria lleument ascendent. 

Nota: El canvi metodològic de l'EPA implica també un trencament de la sèrie de les taxes d'atur. Les darreres dades són provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de les OTG, INEM i EPA.

Aturats registrats
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Taxes d'atur registrat

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

31 des. 1992 9,9 8,0 12,4 11,8 8,8 16,5 11,2 8,2 15,9 15,4
31 des. 1993 12,4 11,3 13,9 14,2 12,1 17,3 13,8 11,6 17,2 17,6
31 des. 1994 12,7 11,5 14,3 13,4 11,4 16,3 12,6 10,4 15,9 16,5
31 des. 1995 11,3 10,3 12,3 11,8 9,9 14,5 11,1 9,1 14,1 15,1
31 des. 1996 9,8 8,8 11,0 10,7 8,9 13,3 10,2 8,3 13,1 13,8

31 des. 1997 8,7 7,6 10,1 9,4 7,4 12,3 8,9 6,9 12,0 12,8
31 des. 1998 7,4 6,2 9,0 7,8 5,9 10,5 7,4 5,4 10,1 11,0
31 des. 1999 6,6 5,5 7,9 6,8 5,1 9,2 6,5 4,7 9,0 9,7
31 des. 2000 6,0 4,9 7,5 6,3 4,7 8,6 6,1 4,3 8,5 9,2
31 des. 2001 6,0 5,1 7,2 6,6 5,0 8,8 6,2 4,5 8,5 8,7

31 març 2002 6,3 5,3 7,5 6,8 5,2 9,2 6,3 4,6 8,7 9,1
30 juny 2002 6,4 5,4 7,7 6,9 5,1 9,4 6,1 4,4 8,6 8,6
30 set. 2002 6,4 5,3 7,8 6,9 5,2 9,4 6,3 4,5 8,7 8,6
31 des. 2002 6,4 5,4 7,5 7,0 5,4 9,3 6,6 4,9 9,1 9,1

31 març 2003 6,4 5,5 7,5 7,0 5,3 9,3 6,5 4,7 8,9 9,2
30 juny 2003 6,3 5,3 7,5 6,8 5,1 9,1 6,1 4,5 8,4 8,5
30 set. 2003 6,3 5,2 7,5 6,8 5,2 9,0 6,2 4,5 8,4 8,5
31 des. 2003 6,2 5,4 7,2 6,9 5,4 9,0 6,5 4,9 8,7 9,0

31 març 2004 6,1 5,3 7,1 6,9 5,3 8,9 6,4 4,8 8,5 9,2
30 abril 2004 6,0 5,3 6,9 6,8 5,3 8,8 6,2 4,7 8,2 9,0
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Descens notable i generalitzat de les taxes d’atur femenines
fins a conquerir nous mínims. Una evolució que contrasta amb
l’estancament de les masculines.

La moderada contenció de les xifres de desocupats en valors
absoluts s’ha plasmat en una sensible retallada de les taxes
d’atur com a conseqüència de l’augment de la població activa.
La incidència d’aquest darrer factor ha estat especialment de-
terminant en l’evolució de les taxes d’atur femenines, que han
retrocedit unes quatre dècimes percentuals. Una millora que
fins i tot s’ha produït en aquells àmbits on ha continuat aug-
mentant el nombre de dones desocupades. Les taxes d’atur mas-
culines, que al conjunt de Catalunya es mantenen per sota del
5% i a la regió metropolitana superen per poc aquest llindar,
mostren una notable estabilitat i resistència a continuar baixant.
Un fet parcialment explicable pel nivell, comparativament baix,
en el que es mouen. 

Les dades de contractació laboral corresponents al primer qua-
drimestre d’enguany reflecteixen igualment el clima de recupe-
ració que desprenen les principals magnituds del mercat de
treball. Així, el total de contractes formalitzats a Barcelona ha
crescut un 7,8% en comparació amb el mateix període d’un any
enrere. Un augment recolzat bàsicament en la contractació tem-
poral però també en una incipient represa de la contractació
indefinida.

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

gn-ab.2004/ 2003/ 2002/ 2001/
Variació gn-ab.2003 2002 2001 2000

Barcelona
Total contractes 7,8 –6,0 –7,3 –3,7
Temporals 8,4 –4,6 –6,7 –5,1
Indefinits 4,4 –13,9 –10,5 4,8

RMB
Total contractes 15,0 –1,9 –5,4 –2,3
Temporals 15,9 –1,3 –5,2 –3,5
Indefinits 10,1 –5,7 –6,6 5,8

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits

Barcelona

1992 368.500 — —
1993 268.898 — —
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
1r.tr. 191.833 160.631 31.202
2n. tr. 179.482 151.790 27.692
3r.tr. 161.963 139.934 22.029
4t.tr. 181.650 155.519 26.131

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
1r.tr. 193.948 164.736 29.212
abril 62.122 53.865 8.257

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
1r.tr. 428.665 367.047 61.618
abril 142.280 123.376 18.904

Contractes registrats
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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
1r.tr. 47.300 49.281 5.909 597 61.649
abril 16.383 15.069 1.589 108 20.716

A la resta de la regió metropolitana i de Catalunya, l’augment
interanual ha estat molt més intens, de l’ordre del 20%. Un
creixement espectacular i alhora sorprenent tant per la mag-
nitud com per la diferència que presenta amb l’evolució que
aquesta mateixa variable ha registrat a la ciutat central. A l’es-
pera de veure com evolucionen aquestes xifres els propers
mesos, es planteja el problema de fer compatibles el fort incre-
ment de la contractació laboral amb l’estancament de l’atur i
amb la trajectòria de creixement estable a l’entorn del 2% del
nombre d’assalariats afiliats a la Seguretat Social. L’augment
de la contractació temporal no sembla suficient com argument
explicatiu. 

El creixent protagonisme de la contractació laboral per
períodes de pocs mesos o de durada indeterminada reflecteix
el clima d’incertesa que encara planeja sobre la represa del
creixement econòmic. 

Efectivament, el nombre de contractes de duració definida ha
crescut amb més intensitat que els indefinits. No obstant, la
taxa de temporalitat que en resulta de les noves contractacions
–aproximadament el 85% dels contractes formalitzats han estat
temporals– s’ajusta a la tendència subjacent definida els darrers
tres anys. Només el fet que l’increment de la contractació tem-
poral s’hagi concentrat bàsicament en els de durada indeter-
minada i en els d’entre 1 i 6 mesos –dues modalitats que han
mantingut una trajectòria descendent d’ençà el 2001– podria
abonar la idea d’un increment de la rotació de contractes
temporals per lloc de treball. 

Pel que fa a la tipologia dels contractes laborals i la seva
distribució segons el sexe dels treballadors contractats, les da-
des disponibles no anuncien canvis significatius en comparació
amb la situació de 2003. Així, els indefinits es reparteixen gai-
rebé per igual entre homes i dones mentre que es manté un petit
biaix favorable al col·lectiu femení en el repartiment dels con-
tractes temporals. La contractació a temps parcial continua sent
una opció majoritàriament femenina, amb la particularitat que
l’única modalitat en expansió d’aquesta tipologia de contractes
és la de duració definida.   

Contractes indefinits a temps parcial

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

(%)contractes
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Contractes segons tipologia i sexe

Contractes Total Homes Dones

gn.-ab. 2004

Indefinits 37.469 19.101 18.368
—a temps parcial 6.602 2.448 4.154
—ordinaris 10.218 6.606 3.612
—incentivats 5.030 1.831 3.199
—convertits en indefinits 15.285 8.052 7.233
—resta 334 164 170

Temporals 218.601 103.701 114.900
—a temps parcial 71.645 25.409 46.236
—obra o servei 52.007 33.420 18.587
—eventuals 67.672 36.596 31.076
—interinitat 22.735 5.948 16.787
—formació i pràctiques 2.280 1.142 1.138
—resta 2.262 1.186 1.076

2003

Indefinitis 92.194 46.416 45.778
—a temps parcial 18.243 7.159 11.084
—ordinaris 23.914 15.627 8.287
—incentivats 12.999 4.782 8.217
—convertits en indefinits 36.179 18.474 17.705
—resta 859 374 485

Temporals 579.685 279.280 300.405
—a temps parcial 178.903 63.753 115.150
—obra o servei 133.246 87.724 45.522
—eventuals 192.597 104.091 88.506
—interinitat 61.156 16.709 44.447
—formació i pràctiques 7.440 3.672 3.768
—resta 6.343 3.331 3.012

gn-ab.2004/ 2003/ 2002/ 2001/
Variació gn-ab.2003 2002 2001 2000

Menys d'1 mes –1,3 24,3 –1,7 –4,9
1-6 mesos 9,2 –6,2 –14,2 –1,5
6-18 mesos –1,8 –51,2 78,1 –1,4
Més de 18 mesos 12,8 20,2 79,8 14,9
Indeterminada 17,7 –13,5 –11,3 –8,4
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Notes: Les dades d’autònoms en cursiva són mitjanes anuals. Les del Total d’afiliats són estimacions pròpies. 
Font: (de totes les taules d'aquest apartat): Departament de Treball de la Generalitat i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.  

31 març 2004/ 31 des. 2003/ 31 des. 2002/
Variació (%) 31 març 2003 31 des. 2002 31 des. 2001

Afiliats R.G.
— Barcelona 2,0 1,7 1,1
— RMB 2,2 2,1 1,1
— Catalunya 2,1 2,0 2,8

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

Una ullada a l’evolució de les afiliacions segons el règim d’a-
collida permet constatar que durant el 2004 es manté el model
imperant els dos anys anteriors. L’increment d’altes en el règim
d’autònoms és significativament superior –en termes percen-
tuals– al de la resta de règims, inclòs el majoritari règim gene-
ral. Alhora, algun dels règims especials ha perdut efectius. És
el cas de l’agregat dels treballadors a la llar, que d’ençà la tar-
dor de l’any passat manté una trajectòria descendent estabilit-
zada a l’entorn del 3,5% anual. Una evolució difícil d’explicar
en una conjuntura com l’actual de creixement del nombre de
llars i d’augment de les taxes d’activitat –i molt especialment
de les femenines– que fa pensar que darrere d’aquestes dades
s’amaga un increment de l’ocupació irregular.

El nombre d’ocupats afiliats a la Seguretat Social creix amb una
intensitat semblant a la del PIB. Una evolució positiva pel que
representa de millora de la confiança empresarial i no tant si
es valora en termes de productivitat de l’economia.  

L’ocupació mesurada pel nombre d’afiliats en situació d’alta
als registres de la Seguretat Social aconsegueix tancar el primer
quadrimestre d’enguany consolidant la trajectòria tímidament
expansiva encetada a començament de 2003. El creixement in-
teranual del 2,3% registrat a Catalunya amb dades de final d’a-
bril dóna una idea de la fermesa de la trajectòria expansiva que
revelen les dades d’afiliació als diversos àmbits geogràfics que
aquí es consideren. Així, a la regió metropolitana es comptabi-
litzen uns 50.000 ocupats més que un any abans, equivalents a
un creixement interanual del 2,5%. Aquestes mateixes dades
imputen a Barcelona més d’un milió de llocs de treball ocupats
per afiliats a la Seguretat Social, producte d’un increment inte-
ranual del 2%.    

Evolució de l'afiliació al Règim General (RMB)

variació interanual (%)Saldo trimestral

afiliats (%)
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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. 1992 735.427 1.318.814 1.753.094 423.000 901.000 1.717.270 2.341.300
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 març 2002 830.064 1.695.911 2.320.342 114.217 323.099 489.790 977.120 2.059.480 2.900.700
30 juny 2002 840.016 1.715.994 2.367.317 114.680 325.959 495.893 987.185 2.082.100 2.968.300
30 set. 2002 830.494 1.694.136 2.351.176 114.342 325.793 496.481 977.870 2.060.030 2.935.020
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 1.004.840 2.124.830 3.034.210
30 set. 2003 850.308 1.733.694 2.406.931 116.465 334.931 511.911 997.563 2.109.670 3.007.866
31 des. 2003 855.341 1.740.669 2.395.824 117.503 338.808 515.200 1.003.250 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
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

(%) RMB/
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Sectors des. 2002 des. 2003 març 2004 des. 2002 des. 2003 març 2004 març 2004

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.202 1.280 1.308 2.856 2.976 3.101 31,2
Alimentació i begudes 10.460 10.081 10.099 31.864 31.784 32.289 49,3
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir 8.444 8.256 8.249 51.627 47.994 48.437 66,3
Paper, edició, arts gràfiques i reprod. 18.291 17.436 17.518 41.304 41.010 41.134 79,3
Química, cautxú i plàstics 20.493 19.677 19.285 71.654 69.658 69.667 80,5
Ind. d'altres prod. minerals no metàl·lics 2.211 3.910 3.945 13.572 13.500 13.609 59,3
Ind. metall inclòs maquinària i equip. 13.219 12.561 12.425 87.956 86.509 86.977 73,0
Mat. i equip tècnic, electrònic i òptic 10.873 10.424 10.391 37.999 36.337 36.262 80,5
Material de transport 22.733 23.590 23.691 45.946 45.509 46.153 86,1
Fabr. de mobles i altres ind. manufact. 3.641 3.436 3.441 15.909 15.281 15.393 69,1
Prod. i distr. d'electricitat, gas i aigua 5.555 5.510 5.544 7.021 6.953 6.989 65,3
Resta d'activitats industrials 1.917 1.757 1.781 8.707 8.514 8.438 43,0

Indústria 117.837 116.638 116.369 413.559 403.049 405.348 71,1
Construcció 47.127 46.599 48.649 128.948 131.079 139.628 60,0

Venda i reparació de vehicles 9.569 10.237 10.204 28.108 28.914 29.132 59,8
Comerç a l'engròs i intermediaris 57.637 55.971 56.263 128.849 131.730 132.863 77,1
Comerç al detall  i reparacions 68.979 68.340 64.373 152.037 161.294 155.131 70,5
Hoteleria i restauració 44.960 46.586 47.370 78.311 80.676 82.814 66,0
Transports 21.244 21.804 21.679 44.907 46.788 46.733 69,4
Act. afíns transport, agències viatges 18.325 17.989 17.856 28.469 28.203 28.242 79,2
Correus i telecomunicacions 11.377 10.691 10.491 13.699 13.116 12.926 65,8
Finances i assegurances 44.094 44.005 44.918 56.113 56.360 57.305 80,0
Serveis immobiliaris 14.593 15.530 15.762 22.670 24.820 25.592 76,5
Lloguer maquinària i equip 1.860 1.952 1.969 4.880 5.060 5.116 73,9
Activitats informàtiques 15.918 16.323 16.287 22.436 22.582 22.628 91,9
Investigació i desenvolupament 2.552 2.788 2.851 4.951 5.082 5.209 85,7
Altres serveis a les empreses 133.912 139.787 147.059 197.387 208.078 217.093 80,9
Administració pública i org. internac. 65.480 68.292 68.788 99.669 103.926 103.738 71,5
Ensenyament 43.428 43.473 43.959 74.031 74.593 75.628 77,3
Sanitat veterinària i serveis socials 60.450 63.118 62.221 105.747 111.519 110.184 75,2
Resta serveis socials i personals 60.759 63.593 63.608 96.764 100.122 100.211 77,0

Serveis 675.137 690.479 695.658 1.159.028 1.202.863 1.210.545 74,7
No classificats 19 345 649 77 702 1.139 77,2

Total assalariats 841.322 855.341 862.633 1.704.468 1.740.669 1.759.761 72,3

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 147 147 152 1.491 1.581 1.658 15,5
Indústria 11.471 11.215 11.111 40.415 39.862 39.696 66,8
Construcció 8.744 9.194 9.334 44.375 47.524 48.794 57,9
Serveis 94.592 96.724 97.271 241.445 249.293 251.792 69,0
No classificats 245 223 205 601 548 517 71,4

Total autònoms 115.199 117.503 118.073 328.327 338.808 342.457 65,9

Ocupació

L’anàlisi per grans branques d’activitat tampoc ofereix canvis
rellevants en relació amb períodes anteriors. Així, continua el
degoteig a la baixa del nombre d’ocupats en empreses indus-
trials metropolitanes, alhora que la creació de nous llocs de tre-
ball es concentra bàsicament en el terciari i en la construcció.
En el cas del teixit productiu de la ciutat central, només el ter-
ciari comença el segon terç de l’any creant ocupació. Res d’ex-
traordinari atès l’impacte de la celebració del Fòrum. La cons-
trucció, a diferència del perfil encara lleument expansiu que
presenta a la resta de l’entorn metropolità, sembla encetar una
fase de consolidació després de l’expansió acumulada els dar-
rers anys. Alhora, l’ocupació pròpiament industrial –tant assa-
lariada com per compte propi– evoluciona entre l’estancament
i un lleu replegament, amb l’excepció, segons aquestes dades,
de la fabricació de vehicles i material de transport.

31 març 2004/ 31 des. 2003/ 31 des. 2002/
Variació (%) 31 març 2003 31 des. 2002 31 des. 2001

Barcelona
Indústria –1,1 –1,1 –3,0
Construcció –0,3 –0,1 4,3
Serveis 2,7 2,3 1,6

RMB
Agric., ram. i pesca 6,4 4,8 7,5
Indústria –2,7 –2,4 –2,3
Construcció 3,4 3,0 3,5
Serveis 3,8 3,7 2,4
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Una observació més detallada per subsectors del terciari posa
de manifest la capacitat de creixement de l’agregat de serveis a
les empreses, en part com a contrapartida de l’amortització de
llocs de treball industrials. Igualment, la major part del terciari
fora de mercat ha continuat generant ocupació tot i que a un
ritme molt moderat. Del terciari més tradicional que opera en el
mercat, destaquen l’hostaleria i restauració i l’agregat de finan-
ces i assegurances. Els serveis a les empreses més moderns i
innovadors presenten un saldo igualment positiu. El volum d’o-
cupació als serveis de transport i activitats afíns com ara les
agències de viatges, es manté globalment estable. Menció a
banda mereixen les dades de llocs de treball al comerç que, un
cop corregits els efectes estacionals, apunten a un cert transva-
sament d’oferta de la ciutat central cap a la resta de l’entorn
metropolità.

De fet, el cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques correspo-
nent a la ciutat de Barcelona reflecteix, com un dels trets nega-
tius de 2003, un descens del 3,4% del nombre d’activitats em-
presarials dedicades al comerç al detall. Alhora, imputa la major
part del dinamisme empresarial als serveis immobiliaris i a les
empreses i a les activitats relacionades amb la sanitat i l’assis-
tència social. La construcció i les activitats professionals com-
pleten, juntament amb la resta de serveis personals, el ventall
de les activitats econòmiques més expansives. Una evolució
que explica una part del creixement registrat pel nombre d’afi-
liats al règim dels treballadors autònoms. 

Per acabar aquest breu comentari, una referència al pes creixent
que representen els treballadors estrangers sobre el total de la
població ocupada. Les darreres dades de la Seguretat Social pel
conjunt de la regió metropolitana apunten a un total d’aproxi-
madament 145.000 afiliats estrangers en situació d’alta. Una
xifra que equival a gairebé el 7% del total de treballadors afi-
liats, entre sis i set dècimes més que un any enrere i lleument
per sota del percentatge assolit a la resta de Catalunya.

Evolució del nombre d'activitats econòmiques
segons l'IAE

Variació (%) 

Activitat 2002 2003 2003/2002

Activitats empresarials 159.023 159.920 0,6
Agricultura, ramaderia i pesca 11 13 18,2
Energia, aigua i extractives 47 50 6,4
Indústria manufacturera 13.632 13.342 –2,1
Construcció 13.240 13.906 5,0
Comerç a l'engròs 14.065 14.280 1,5
Comerç al detall 40.757 39.388 –3,4
Hosteleria, restauració i bars 12.506 12.496 –0,1
Reparacions 4.157 4.068 –2,1
Transports i comunicacions 13.235 13.137 –0,7
Finances i assegurances 3.568 3.566 –0,1
Serv. immob. i a les empreses 25.730 27.250 5,9
Manteniment, neteja i protecció 1.389 1.409 1,4
Ensenyament 3.685 3.668 –0,5
Sanitat i assistència social 2.528 2.639 4,4
Resta serveis 10.473 10.708 2,2
Activitats professionals 45.739 46.342 1,3

Total 204.762 206.262 0,7

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Los resultados que durante los primeros meses de este año
han obtenido diversos indicadores macroeconómicos parecen
anunciar que durante 2004 la recuperación de la economía
mundial tenderá a generalizarse.

Las previsiones que periódicamente elaboran organismos inter-
nacionales como la OCDE y el FMI sobre las perspectivas de
crecimiento de las principales áreas económicas del mundo in-
sisten en el mensaje de que 2004 será el año de la consolidación
del proceso de recuperación de la economía mundial después de
la desaceleración de 2001-2002. Con la particularidad, como ja
sucedió el año pasado, de un crecimiento con intensidades dife-
rentes entre las grandes áreas económicas. Por un lado, Estados
Unidos y Extremo Oriente –básicamente Japón y China– conti-
nuarán siendo los principales motores del crecimiento mundial.
Para el conjunto de la Unión Europea, que el pasado 1 de mayo
incorporó a diez nuevos países miembros, se prevé un ritmo de
crecimiento bastante más moderado que se intensificará a medi-
da que avance el año.  

Los resultados provisionales correspondientes al primer trimes-
tre parecen confirmar estas previsiones. Así, el PIB de Estados
Unidos ha crecido cerca de un 4% gracias al impulso combina-
do del consumo privado y de la inversión, incentivados ambos
por una política de tipos de interés extraordinariamente bajos,
negativos en términos reales. A destacar los indicios de recupe-
ración que muestra la inversión empresarial en bienes de equi-
po y que permite dar por superada la crisis de 2002. Los niveles
de empleo cierran el primer trimestre con un perfil moderada-
mente alcista, igual que los precios de consumo por el impacto
de la factura del petróleo. Precisamente, la previsión de un a-
gravamiento de las tensiones inflacionistas que obligue a endu-
recer la política monetaria se añade a los desequilibrios –exte-
rior y público– como factores que enturbian las expectativas a
medio plazo.

The results of various macroeconomic indicators for the first
few months of the year suggest that the recovery of the world’s
economy will become widespread in 2004.

The forecasts prepared from time to time by international organ-
isations such as the OECD and IMF on the growth prospects of
the world’s key economic regions insist on the message that
2004 will be the year of consolidation of the process of recovery
of the world’s economy after the slowdown of 2001-2002; with
the peculiarity, as was the case last year, of the main economic
regions growing at different rates.  On the one hand, the United
States and the Far East (essentially Japan and China) will con-
tinue to be the main driving force behind world growth.  On the
other hand, for the European Union as a whole, which admitted
ten new member countries on May 1, a rather more moderate
growth rate is expected, which will intensify as the year pro-
gresses.

Preliminary results for the first quarter appear to confirm these
forecasts.  The GDP of the United States grew by nearly 4% due
to the combined boost in consumer spending and investments,
both encouraged by a policy of extraordinarily low interest
rates, negative in real terms. The signs of a recovery in invest-
ments in capital goods by businesses can also be highlighted,
indicating an end to the crisis of 2002.  Employment levels
ended the first quarter with a moderately upward profile, as did
consumer prices due to the impact of oil prices.  In fact, the fore-
cast of a worsening in inflationist tensions, which requires the
monetary policy to be tightened, and the imbalances in the over-
seas and public sectors are seen as the factors responsible for
upsetting the medium-term expectations.

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.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04 III.03 IV.03 I.04

PIB/GDP in real terms,% change on year earlier 3,6 4,3 3,9 0,6 1,0 1,5 2,4 2,7 2,8 2,0 2,0 2,3
tasa de variación interanual en términos reales (%)

Demanda nacional/Domestic Demand 3,7 4,2 4,0 1,1 1,1 2,0 3,6 2,9 3,2 2,5 2,7 —
tasa de variación en términos reales (%)/
% change on year earlier, in real terms

Precios de Consumo/Consumer prices1 2,3 1,9 1,7 2,1 1,8 1,6 2,9 2,6 2,1 3,4 3,1 2,5
tasa de variación anual (%)/% change on year

Indicador de clima económico/Economic climate 126,6 131,1 — 95,3 96,2 96,7 98,7 98,6 98,5 — — —
Índice: 1995=100/1995=100 Index

Tasa de paro/Unemployment rate3 6,1 5,9 5,6 8,1 8,1 8,1 11,2 11,2 11,4 9,2 8,9 9,6
en % de la población activa/% of labour force

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 1,05 1,08 1,03 2,38 2,43 2,37 — — — — — —
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 4,33 4,31 3,86 4,32 4,47 4,14 4,21 4,34 4,01 — — —
Rendimiento de la deuda pública a 10 años
en mercados nacionales

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — 1,122 1,229 1,226 — — — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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En cuanto a las principales economías asiáticas, la japonesa,
gracias al mercado exterior y a una incipiente recuperación del
consumo interno, empieza a mostrar una sensible mejora de los
índices de actividad y confianza empresarial y de los niveles de
producción industrial. China, donde la actividad industrial y
constructora continúa inmersa en una fuerte expansión, ha ini-
ciado el 2004 apuntando a una cierta desaceleración de la ten-
dencia fuertemente expansiva mantenida a lo largo de 2003. El
aumento del precio del petróleo y de algunas primeras materias
básicas para la industria pesada, junto con el protagonismo que
va adquiriendo la demanda interna, provoca tensiones inflacio-
nistas y un leve empeoramiento de la balanza de pagos. Sin em-
bargo, el excedente que mantiene en sus intercambios comerciales
con los Estados Unidos y la Unión Europea es más que suficiente
para compensar los déficits que tiene con sus vecinos asiáticos. 

El encarecimiento del petróleo durante el primer cuatrimestre
hasta alcanzar cotizaciones desconocidas los últimos veinte
años, aparece como uno de los obstáculos más inmediatos e
inquietantes para la consolidación del crecimiento económico
mundial. 

Por lo que se refiere a la economía europea, el PIB de la UE-15
ha reaccionado con relativa fuerza durante el primer trimestre.
Según los datos provisionales disponibles, se estima un creci-
miento interanual del orden del 1,5%. Un resultado que se apro-
xima al aumento medio previsto por la Comisión Europea para
el conjunto del año y que viene a confirmar la esperada reacti-
vación de la economía después de la frustración del año pasa-
do. No es menos cierto que dada la incidencia que el incre-
mento de las cotizaciones del petróleo y primeras materias ha
tenido sobre el nivel general de precios industriales y de con-
sumo, se presume difícil superar este ritmo de crecimiento a lo
largo de todo el año y confirmar, así, las previsiones. 

Regarding the main Asian economies, the Japanese, due to the
overseas market and an incipient recovery in domestic con-
sumption, is starting to show a noticeable improvement in its
activity indices and business confidence and in industrial pro-
duction levels.  China, where industrial and construction activ-
ity continues to be immersed in a period of strong expansion,
has started 2004 suggesting a definite slowdown in the intense
growth maintained throughout 2003.  The increase in the price
of oil and of some basic raw materials for heavy industry,
together with the leading role that internal demand is acquiring,
is generating inflationary tension and causing the balance of
payments to worsen slightly.  However, its trading surplus with
the United States and European Union is more than enough to
compensate for its deficits with its Asian neighbours.

The increase in oil prices during the first four-month period to
levels unheard of in the last twenty years has appeared as one
of the most immediate and worrying obstacles for the
consolidation of world economic growth.

With regard to the European economy, the GDP of the EU-15
has reacted relatively strongly during the first quarter.  Based
on preliminary data available, an interannual growth rate of the
order of 1.5% is estimated; a result that is close to the average
increase forecast by the European Commission for the year as a
whole and which confirms the expected revival of the economy
after the frustration of last year.  However, it is equally the case
that, given the impact of the increase in oil prices and raw mate-
rial costs on the general level of industrial and consumer prices,
it is difficult to imagine that this growth rate will be bettered
during the course of the year, thus confirming the forecasts.
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Both the expected growth rates and initial published results
show a worrying heterogeneity between countries. While the
United Kingdom and Spain, and other less influential
economies such as those of Ireland and Greece, lead the growth
of the EU-15 for the first quarter, Germany and Italy have start-
ed the year with an improvement in their previous year’s growth
rates but with no possibility of meeting the forecasts. With
respect to the French economy, it has embarked on an expansive
trajectory which is quite close to the forecasts. The inability
demonstrated by Europe’s productive fabric to relaunch its
exports –partly due to the strength of the euro- and the expect-
ed cyclical change in monetary policy are added barriers to the
process of consolidation of the growth of the European econo-
my. 

Internal demand continues to support the growth of the
Spanish economy.

Throughout the first quarter of 2004, the Spanish GDP has
achieved an interannual growth rate of 2.8% in real terms; a
result which gives continuity to the slightly expansive trend
maintained constantly since the autumn of 2002.   The most
notable aspect has been the boost in internal demand, with a
contribution of 3.8 percentage points to the aggregate growth
rate.  This contribution has helped to compensate for the
increase in the negative contribution of the overseas sector due
to exports growing at a lower rate than imports; an effect part-
ly attributable to the increase in the price of oil and other raw
materials, products which, for the most part, the Spanish econ-
omy needs to import.

The 3.6% interannual growth rate in end-user spending -  a fig-
ure that has not been seen since the middle of 2000 - is the result
of the impetus in both family and current public spending.  The
first is derived essentially from the dynamism maintained by the
creation of jobs in a context of strong increases in borrowings,
while the second is starting to show the first signs of fatigue
despite having maintained a relatively stable growth rate of
over 4.5%.

Fixed gross capital formation grew by 3%, two tenths less than
during the same period in 2003.  While business investment in
capital assets did not manage to maintain the intensity with
which it grew a year ago, the construction sector reasserted
itself as the Spanish economy’s main recipient of investment.
With respect to the overseas sector, exports of goods and ser-
vices grew at slightly more than 4% while imports recorded a
higher rate, near 7%.  This differential is largely attributable to
the services as a result of the apathy of the tourist sector. 

Tanto los crecimientos previstos como los primeros resultados
conocidos muestran una heterogeneidad preocupante entre paí-
ses. Mientras el Reino Unido y España, además de otras eco-
nomías menos potentes como las de Irlanda y Grecia, lideran el
crecimiento de la UE-15 correspondiente al primer trimestre,
Alemania e Italia han iniciado el año con unas tasas de creci-
miento que mejoran las de trimestres anteriores pero sin posi-
bilidades de cumplir con las previsiones. Por su parte, el creci-
miento de la economía francesa ha emprendido una trayectoria
expansiva bastante ajustada a las previsiones. La incapacidad
que evidencia el tejido productivo europeo para relanzar sus
exportaciones –en parte por la fortaleza del euro– y el anuncia-
do cambio de ciclo de la política monetaria, aparecen como obs-
táculos añadidos al proceso de consolidar el crecimiento de la
economía europea.   

La demanda interna continúa sosteniendo el crecimiento de la
economía española.

A lo largo del primer trimestre de 2004 el PIB español ha con-
seguido un crecimiento interanual del 2,8% en términos reales.
Un resultado que da continuidad a la tendencia ligeramente ex-
pansiva mantenida de manera constante desde el otoño de 2002.
El aspecto más destacado ha sido el impulso de la demanda
interna, con una aportación de 3,8 puntos porcentuales al creci-
miento agregado. Una aportación que ha servido para compen-
sar el aumento de la contribución negativa del sector exterior,
motivada por unas exportaciones que han crecido menos que las
importaciones. Un efecto parcialmente atribuible al encareci-
miento del petróleo y otras materias primeras, mercancías que la
economía española se ve obligada a importar en su mayor parte. 

El 3,6% de crecimiento interanual del gasto en consumo final
–un valor que no se alcanzaba desde mediados de 2000– res-
ponde tanto al empuje del consumo de las familias como al del
gasto público corriente. El primero deriva básicamente del di-
namismo que ha mantenido la creación de ocupación en un
contexto de fuerte expansión del crédito, mientras que el se-
gundo empieza a mostrar los primeros signos de cansancio a
pesar de haber mantenido un crecimiento relativamente estable
por encima del 4,5%. 

La formación bruta de capital fijo crece un 3%, dos décimas
menos que durante el mismo periodo de 2003. Al tiempo que la
inversión empresarial en bienes de equipo no consigue mante-
ner la intensidad con la que crecía un año antes, la construcción
se reafirma nuevamente como el principal destinatario de los
flujos inversores de la economía española. Por lo que se refie-
re al sector exterior, las exportaciones de bienes y servicios han
crecido ligeramente por encima del 4%, mientras que las im-
portaciones lo han hecho a una tasa superior, cercana al 7%. Un
diferencial imputable en buena medida a la balanza de los ser-
vicios como consecuencia de la apatía del sector turístico.
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Por el lado de la oferta, la actividad industrial, incluida la pro-
ducción de energía, ha tenido un crecimiento trimestral sensi-
blemente inferior al de un año atrás. La construcción, como ya
se ha puesto de relieve al analizar los datos desde la vertiente
de la demanda, mantiene un crecimiento estabilizado en el en-
torno del 3,5%. Una tasa de crecimiento que durante este inicio
de año prácticamente ha sido igualada por el conjunto del ter-
ciario, con un protagonismo compartido entre los servicios de
mercado y los de no mercado. Una evolución explicable por la
expansión del gasto en consumo final tanto privado como pú-
blico. Constatar, también, el notable impulso en términos rela-
tivos de la producción del sector primario. 

On the supply side, industrial activity, including energy produc-
tion, recorded a noticeably lower quarterly growth rate than
that of a year ago.  As highlighted in the analysis of data on the
demand side, construction maintained a stable growth rate of
around 3.5%; a rate which, over the course of the start of the
year, has almost been matched by the tertiary sector as a whole,
with the leading role shared between market services and non-
market services.  This development can be explained by the
growth in both public and private end-user spending.  A notable
boost in primary sector production, in relative terms, is also of
interest.

Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 

— Total (miles Tm) en.-ab.04 12.433 15,8 36.505 11,1 6,6Total (thousands of tons) jn.-ap.04
Salidas (miles Tm) en.-ab.04 4.346 18,6 13.108 12,6 8,3Outflow (thousands of tons) jn.-ap.04
Entradas (miles Tm) en.-ab.04 8.087 14,4 23.396 10,3 5,7Inflow (thousands of tons) jn.-ap.04

— Carga general (miles Tm) en.-ab.04 7.541 20,2 22.253 13,7 8,4General freight (thousands of tons) jn.-ap.04
— Contenedores (miles Teus) en.-ab.04 586 19,2 1.762 18,1 13,1Containers (thousands of TEUs) jn.-ap.04
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Transporte público de pasajeros / Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) en.-ab.04 196.663 3,0 565.116 4,5 4,4Urban service (thousands) jn.-ap.04
— Red Metro y FGC (miles) en.-ab.04 127.184 3,0 363.405 2,9 2,8Underground (Metro and FGC) (thousands) jn.-ap.04
— Autobús (miles) en.-ab.04 69.479 3,0 201.712 7,7 7,3Bus (thousands) jn.-ap.04
Servicio ferroviario de cercanías (miles) en.-ab.04 40.203 4,2 158.189 2,6 2,2Railway suburban service (thousands) jn.-ap.04

Absolute value and Last 12 months and 2003/02
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Transportes / Transport

Valor absoluto Últimos 12 meses 2003/02
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
— Total (miles) en.-ab.04 7.205 8,7 23.328 7,8 6,6Total (thousands) jn.-ap.04
— Interior (miles) en.-ab.04 3.626 6,9 11.306 7,4 6,5Domestic (thousands) jn.-ap.04
— Internacional (miles) en.-ab.04 3.517 10,8 11.811 8,1 6,4International (thousands) jn.-ap.04
Puerto. Total (miles) en.-ab.04 282 7,9 1.891 13,5 10,6Port. Total (thousands) jn.-ap.04
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La atonía de la actividad manufacturera y el desequilibrio del
sector exterior frenan el crecimiento de la economía catalana.

Según las primeras estimaciones de la evolución del PIB tri-
mestral de Cataluña, la producción del sector primario ha sido
nuevamente inferior a la de un año antes. Los restantes secto-
res productivos, con la excepción de la construcción, que man-
tiene un ritmo de crecimiento interanual estabilizado en el 3,1%
–el más bajo de los últimos seis años–, han conseguido acele-
rar ligeramente la tendencia expansiva con la que terminaron
2003. En total se estima un crecimiento del PIB para el conjun-
to de Cataluña del orden del 2,3%, recuperando así la trayecto-
ria moderadamente expansiva de la primera mitad de 2003 pero
sin poder evitar que se amplíe el diferencial de crecimiento que
últimamente mantiene con el PIB español. 

El escaso 0,5% de crecimiento interanual que ha registrado el
PIB de la industria catalana durante el primer trimestre de 2004
responde al impacto del notable retroceso que sufre la produc-
ción de bienes de equipo y del estancamiento de la de bienes de
consumo sobre la tendencia notablemente expansiva que ha se-
guido la producción de bienes intermedios y de energía. Los
precios de venta presentan un comportamiento alcista a partir
del mes de abril como consecuencia del encarecimiento de la
energía. El clima industrial, a pesar de que refleja una leve me-
joría de las perspectivas empresariales, esconde una evolución
irregular y relativamente volátil. La ocupación asociada direc-
tamente al sector continúa disminuyendo.

De manera más o menos directa parece posible relacionar el
volumen total de ocupados con el aumento de las empresas que
reconocen haber revisado a la baja o aplazado momentánea-
mente sus planes de inversión. Además de factores explicativos
como pueden ser la necesidad de ajustar la capacidad producti-
va operativa a unas expectativas revisadas a la baja, es proba-
ble que estos resultados recojan también los primeros efectos
derivados de un aumento de la incertidumbre derivada de la tra-
gedia del once de marzo y la reacción ante el inesperado cam-
bio de gobierno salido de las últimas elecciones generales.   

Aumenta el tráfico portuario con el Extremo Oriente, Golfo
Pérsico y América del Sur. El tráfico de mercancías con el resto
de Europa crece ligeramente por encima de la media. 

El transporte de mercancías por el puerto de la ciudad ha empe-
zado el año con un impulso sorprendente que responde básica-
mente a la recuperación de la economía y del comercio mundial
y sólo en segunda instancia, a la débil reactivación de la activi-
dad industrial catalana. Es evidente que el ritmo de crecimien-
to de los primeros meses del año en curso se ha visto favoreci-
do por la relativa atonía de un año antes. Así, los elevados
incrementos interanuales del primer tercio de 2004 se moderan
sin excepción si se consideran los agregados de los últimos
doce meses.  

The sluggishness in manufacturing activity and imbalance of the
overseas sector are curbing the growth of the Catalan economy.

According to early estimates of the development of Catalonia’s
quarterly GDP, primary sector production has once again been
lower than the figures of a year ago.   The other productive sec-
tors, with the exception of construction which maintains a sta-
ble interannual growth rate of 3.1% (the lowest in the last six
years), have managed to speed up slightly the growth rates with
which they ended 2003.  Overall the GDP growth rate for the
whole of Catalonia has been estimated at around 2.3%, thus
recovering the moderately expansive trajectory of the first half
of 2003 but without managing to avoid widening the growth dif-
ferential that it has recently maintained with the Spanish GDP. 

The Catalan industrial GDP during the first quarter of 2004
showed a meagre interannual growth rate of 0.5%.  This can be
attributed to the impact of the appreciable decline in capital
goods production and the stagnation in consumer goods pro-
duction on the notably expansive trend seen for intermediary-
goods and energy production.  Sales prices increased from April
as a result of the increase in energy costs.  Despite a slight
improvement in business prospects, the underlying trend in the
industrial climate is irregular and relatively volatile.
Employment associated directly with the sector continued to
decrease.

There appears to be a more or less direct relationship between
the total number of employed and the increase in the number of
companies that admit to having momentarily adjusted their
investment plans downwards or deferred them.  As well as
explanatory factors such as the need to adjust the operating
productive capacity to expectations that have been revised
downwards, it is likely that these results also reflect the first
effects of an increase in uncertainty as a result of the tragedy of
11 March and the reaction to an unexpected change in govern-
ment following the recent general elections.

Port traffic with the Far East, Persian Gulf and South America
increased while goods traffic with the rest of Europe grew at
slightly above the average.

Goods transport through the city’s port started the year with a
surprising boost due basically to the recovery of the economy
and world trade, and, only in the second instance, to the weak
revival in Catalan industrial activity.  It is clear that the growth
rate for the first few months of the year in progress has been
helped by the relative sluggishness of a year ago.  Thus, without
exception, the high interannual increases of the first third of
2004 are moderated if we compare them to the aggregate results
of the last twelve months.
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La importación de gas natural y el tráfico, tanto de entrada co-
mo de salida, de productos químicos, metalúrgicos y de vehí-
culos y maquinaria han sido los componentes que más han
contribuido al aumento del tráfico portuario. El crecimiento
especialmente intenso del volumen de mercancía general trans-
portada –basado tanto en el comercio de productos manufactu-
rados como de alimentos– explica el incremento interanual del
19,2% del tráfico de contenedores durante el primer tercio de
2004. 

The increase in port traffic was mainly attributed to natural gas
imports and the traffic, both import and export, of chemical and
metallurgical products and vehicles and machinery.  The espe-
cially strong growth in the volume of general goods transported
- based on the trade of both manufactured goods and food prod-
ucts - explains the interannual growth rate of 19.2% in contain-
er traffic during the first third of 2004.
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Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto Últimos 12 meses 2003/02
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.04 8.402 5,2 33.053 1,5 1,2Water (comm./ind. uses) (Thousands m3) 1st.Q
Gas canalizado (Gwh) I.04 1.444 –0,8 3.169 1,0 –4,4Piped gas (Gwh) 1st.Q
Electr. baja tensión (cial.-ind.) (Gwh) I.04 503 0,0 2.083 4,9 6,0Electricity (cial/industrial uses)(Gwh) 1st.Q
Matriculación de vehículos (prov.) en.-ab.04 84.662 11,2 258.916 13,4 9,4Auto registrations (province) jn.-ap.04

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays

Total pernoctaciones (miles) en.-ab.04 3.090 16,1 9.529 8,4 4,7Hotel overnight stays (thousands) jn.-ap.04
Visitantes según motivo de la visita (miles) en.-ab.04 1.435 22,2 4.108 10,9 7,5Visitors by purpose (thousands) jn.-ap.04
—Negocios (miles) en.-ab.04 407 –27,6 1.426 –10,0 19,1Business (thousands) jn.-ap.04
—Turismo (miles) en.-ab.04 808 83,5 1.891 20,2 –8,3Tourism (thousands) jn.-ap.04
—Ferias, congresos y otros (miles) en.-ab.04 220 33,4 791 44,7 25,5Fairs, conventions and others (thousands) jn.-ap.04

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

Barcelona en.-ab.04 1,5 — — 3,2 3,2Barcelona jn.-ap.04
Cataluña (%) en.-ab.04 1,5 — — 3,1 3,1Catalonia (%) jn.-ap.04
España (%) en.-ab.04 1,4 — — 2,7 2,6Spain (%) jn.-ap.04
U.E. (armonizado) (%) en.-ab.04 1,0 — — 1,8 1,8E.U. (harmonized) (%) jn.-ap.04

Absolute value and Last 12 months and 2003/02
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Las compañías de bajo coste protagonizan el crecimiento del
tráfico aéreo.

El tránsito de pasajeros que han utilizado el puerto o el aero-
puerto durante le primer cuatrimestre de 2004 ha sido igual-
mente expansivo en términos interanuales. Los cruceros turís-
ticos y los vuelos internacionales aparecen como los segmentos
protagonistas. Dejando al margen el incremento del 35% que
ha registrado el total de viajeros de cruceros –poco representa-
tivo ya que corresponde a un período de temporada baja– el
tránsito de pasajeros por el aeropuerto ha crecido casi un 9% y
un 11% si nos fijamos sólo en el segmento internacional. Sim-
plificando, hay que buscar la razón última de estos incrementos
en los correspondientes aumentos de la oferta de plazas y tra-
yectos. Un aumento que ha repercutido en un descenso de las
tarifas medias que el encarecimiento de los carburantes puede
hacer peligrar. 

En paralelo al aumento del nombre de viajeros que han utiliza-
do las instalaciones aeroportuarias del área de Barcelona, du-
rante el primer cuatrimestre de 2004 los hoteles de la ciudad
han facturado 3,1 millones de pernoctaciones a poco más de 1,4
millones de clientes, un 16,1% y un 22,2% más, respectiva-
mente, que durante el mismo periodo de 2003. Unos incremen-
tos extraordinarios relacionados especialmente con el atractivo
turístico de Barcelona per también con el aumento de los des-
plazamientos por motivos profesionales y personales en gene-
ral. Unos resultados que difícilmente se habrían alcanzado sin
la ampliación de la oferta hotelera y la de los vuelos interna-
cionales en el ámbito de la Unión Europea. Una correlación que
también se da con la potenciación de Barcelona como centro
operativo de cruceros 

El aumento sostenido del precio del petróleo desde finales del
verano de 2003, sumado al encarecimiento de un amplio abani-
co de primeras materias en los mercados internacionales y de
algunos productos alimenticios básicos en le mercado interno,
han dado la vuelta a la tendencia bajista con la que el IPC había
comenzado el 2004. El resultado ha sido una revisión al alza de
la tasa media de inflación prevista para el conjunto del año.
Después de acumular en sólo cuatro meses más de la  mitad del
crecimiento esperado para el conjunto del año, la inflación inte-
ranual con los datos de abril se sitúa en los niveles de finales de
2003 y marcando una tendencia claramente alcista. El diferen-
cial de inflación con la Unión Europea vuelve a situarse cerca
del valor medio del último quinquenio. Una evolución que pue-
de mantenerse hasta finales de verano y que es una pésima noti-
cia por lo que representa de pérdida de competitividad de las
economías catalana y española.

Low-cost airlines are the main cause of the increase in air
traffic.

The movement of passengers through the port and airport in the
first four months of 2004 recorded a similar increase in inter-
annual terms, mainly due to tourist cruises and international
flights.  Apart from the 35% increase in total cruise passengers,
which is not very representative as it comes during the low sea-
son, passenger movements through the airport grew by almost
9%, or 11% if we only consider the international segment.  On
a simplistic level, one must look for the ultimate reason for these
increases in the corresponding increases in the number of seats
and flights on offer; an increase which has brought about a fall
in average fares which could have been threatened by the
increase in fuel costs. 

Running parallel with the increase in the number of travellers
using the airport facilities of the Barcelona area, during the first
four months of 2004, the city’s hotels charged for 3.1 million
overnight stays from just over 1.4 million customers, represent-
ing increases of 16.1% and 22.2% respectively compared to the
same period in 2003. These exceptional increases are attribut-
able specifically to Barcelona’s tourist appeal but also to the
increase in business and personal trips in general.  These
results would have been difficult to achieve had it not been for
the increase in hotel rooms on offer and international flights
within the European Union; a correlation which is also hap-
pening with the strengthening of Barcelona’s position as an
operating centre for cruises. 

The sustained increase in oil prices since the end of the summer
of 2003, added to the price increases of a wide range of raw
materials in the international markets and of some basic food
products in the domestic market, have reversed the downward
trend with which the RPI started 2004.  As a result, the average
rate of inflation forecast for the year as a whole has been
increased.  Having already surpassed, in only four months, half
of the expected increase for the year as a whole, the interannu-
al inflation rate, with data from April, is at the levels it was at
at the end of 2003, setting a clearly upward trend.   The infla-
tionary differential with the European Union has almost gone
back to the average figure for the last five years; a shift which
may continue until the end of the summer and which is very bad
news in terms of the loss of competitiveness of the Catalan and
Spanish economies.
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A pesar de la desaceleración que empieza a evidenciarse,
la actividad constructora continua liderando el crecimiento
económico en el área de Barcelona.

Los síntomas de moderación del crecimiento con los que ha ini-
ciado el año el sector de la construcción tanto en el conjunto de
España como en Cataluña según reflejan los primeros avances
del PIB trimestral, casan a la perfección con el 2,5% de creci-
miento interanual que ha registrado el total de viviendas inicia-
das en la región metropolitana a lo largo del primer trimestre.
Una evolución que, sumada a la de los últimos trimestres, suavi-
za ligeramente la tendencia expansiva mantenida durante 2003.
En el caso concreto de la ciudad de Barcelona, el comporta-
miento es aún bastante expansivo. El número de viviendas en
construcción al terminar el primer trimestre supera nuevamen-
te la media anual del último quinquenio con un incremento inte-
ranual del 26%. Este incremento de la oferta de superficie resi-
dencial de nueva construcción puede contribuir a contener el
proceso inflacionista que afecta al precio de la vivienda.

Despite the slowdown that is starting to become evident,
construction activity continues to lead economic growth in
the Barcelona area.

The signs of moderation in the growth rate shown by the con-
struction sector at the start of the year in both Spain as a whole
and Catalonia, based on preliminary quarterly GDP data, fit in
perfectly with the 2.5% interannual growth rate recorded for
total housing projects started in the metropolitan region in the
first quarter.  This development, added to that of recent quar-
ters, reflects a slight easing of the growth maintained in 2003.
In the specific case of the city of Barcelona, there is still quite a
high growth rate.  The number of homes under construction at
the end of the first quarter, with an interannual increase of 26%,
once again exceeds the annual average for the last five years.
This increase in the supply of newly constructed homes may
help to contain the inflationary process affecting house prices.
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Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real state market

Valor absoluto y Últimos 12 meses y 2003/02
Indicadores Período tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)

Construcción y licencias de obras / Construction and building permits 

Viviendas iniciadas I.04 1.373 35,1 5.772 26,0 10,8Started dwellings 1st.Q
Viviendas iniciadas (RMB) I.04 9.513 2,5 38.179 7,7 9,0Started dwellings (metropolitan area) 1st.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:

—Superficie total (m2) I.04 204.712 –49,0 1.167.354 –22,1 –4,6Total area (sq. m.) 1st.Q
—Número de viviendas I.04 786 –53,4 3.999 –25,6 –2,5Number of dwellings 1st.Q

Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) 2n.sem.03 3.476 18,6 3.379 20,1 20,1New housing (€/sq.m.) 2nd.half
Segunda mano-oferta (€/m2) 2003 — — 3.179 15,0 15,0Second hand housing (€/sq.m.) 2003
Precio de alquiler(€/m2/mes) I.04 10,07 12,6 — — 10,6Transaction price 1st.Q
Plazas de aparcamiento (€) 2n.sem.03 20.750 10,2 20.800 11,6 11,6Parking lots (€) 2nd.half
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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.03 8,44 1,2 8,56 2,0 2,0Office (whole city) (€/sq.m./month) 2nd.half
—Locales comerciales (€/m2/mes) 2n.sem.03 7,71 –6,3 8,34 2,5 2,5Commercial premises (€/sq.m/month) 2nd.half

Absolute value and Last 12 months and 2003/02
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Contrariamente, los datos que recogen las licencias de obras
aprobadas durante los primeros tres meses de 2004 obligan a
rebajar las expectativas de crecimiento de la actividad privada
del sector de la construcción previstas en la ciudad a medio
plazo. Después de dos años seguidos manteniendo unos volú-
menes de obra cercanos a los máximos históricos, era previsible
un cambio de ciclo. Puede sorprender la intensidad del recorte
–del orden del 50%– que seguramente tenderá a suavizarse en
lo que resta de año y sorprende aún más que afecte con la
misma intensidad tanto al segmento de nueva construcción co-
mo al de reforma y ampliación. Este hecho contrasta con la
tónica de los últimos años, caracterizada por una total ausencia
de correlación entre las evoluciones de estos dos segmentos de
la construcción.   

Por lo que se refiere a la evolución de los precios del mercado
inmobiliario de la ciudad, la información correspondiente a los
primeros meses de 2004 disponible en el momento de cerrar
esta edición sólo permite avanzar que el aumento del primer
semestre en lo que respecta al mercado residencial no diferirá
excesivamente del registrado durante 2003. Posiblemente no
sea hasta después del verano, una vez finalizado el Fòrum y si
se confirma el anunciado aumento de los tipos de interés, cuan-
do se pueda empezar a entrever una moderación significativa
en el crecimiento de los precios de las viviendas.

La estabilización del crecimiento económico en el entorno del
2,5% ha impulsado la creación de nuevos puestos de trabajo,
permitiendo aumentar las tasas de actividad sin incrementar
las de paro. 

Que la economía de Barcelona incluida la metropolitana han
iniciado el 2004 con un dinamismo considerable lo confirma el
comportamiento expansivo de la mayor parte de los indicado-
res del mercado de trabajo. Así, la ocupación, medida en térmi-
nos de afiliaciones en situación de alta en la Seguridad Social,
ha continuado creciendo a un ritmo cercano al 2%, equivalente
al de final de 2003. Un crecimiento suficiente para absorber el
aumento de población activa –mayoritariamente femenina– sin
perjudicar las cifras de parados. En términos de contratos labo-
rales formalizados en la ciudad, los resultados del primer cua-
trimestre de 2004 corrigen la tendencia descendente del bienio
anterior.

Según estimaciones propias, la población activa tanto de la ciu-
dad central como del resto de la región metropolitana ha comen-
zado el año manteniendo la trayectoria ascendente registrada a
lo largo de 2003. Una evolución matizada por la desaceleración
que presenta la correspondiente tasa de crecimiento como con-
secuencia de la dificultad de continuar aumentando la tasa de
ocupación masculina. Asimismo, la creciente incorporación de
las mujeres al mercado de trabajo regulado se traduce en que
actualmente ya representan más del 45% del total de la pobla-
ción activa residente en la ciudad, tres puntos porcentuales más
que un año atrás. Una progresión que también se da en el resto
de la región metropolitana y de Cataluña, donde el peso relativo
que han alcanzado es aún ligeramente inferior, del orden del
42%.

On the other hand, based on data gathered from planning per-
mits approved during the first three months of 2004, the city’s
medium-term growth expectations for private activity in the
construction sector should be reduced.   After two successive
years of the volume of building work being close to historic
highs, a change in the cycle was foreseeable.  The intensity of
the decrease, around 50%, which will surely ease down over the
course of the rest of the year, may be surprising.  However, even
more surprising is that the decrease should affect the new con-
struction segment and reforms and extensions segment with
equal intensity.  This contrasts with the trend of recent years,
characterised by a total lack of any correlation in how these two
construction segments have developed.

Regarding price developments for the city’s property market, the
information available for the first months of 2004 at the time of
finalising this report suggests that the increase in the first six
months for the housing market will not differ greatly from that
registered in 2003.  It is possible that it will not be until after the
summer, once the Forum is over and if the predicted increase in
interest rates is confirmed, when one can start to glimpse a sig-
nificant moderation in the increase in house prices.

The stabilisation in economic growth at around 2.5% has
stimulated the creation of new job positions, enabling activity
rates to increase without a rise in unemployment. 

The considerable dynamism with which the economy of
Barcelona, including the metropolitan area, has started 2004 is
confirmed by the expansive nature of most of the job market
indicators.  Thus, employment, measured in terms of the number
of affiliates registered for social security purposes, has contin-
ued to grow at a rate close to 2%; equivalent to the rate at the
end of 2003.  This growth has been sufficient to absorb the
increase in the working population - mainly female - without
adversely affecting unemployment figures.  In terms of job con-
tracts signed in the city, the results for the first four months of
2004 correct the downward trend of the previous two-year peri-
od.

Based on our own estimates, the working population of the city
and the rest of the metropolitan area has started the year with
the same upward trajectory recorded throughout 2003; a trend
which has been toned down by the reduction in the correspond-
ing growth rate due to the difficulty of continuing to increase the
male employment rate.  In addition, the growing incorporation
of women into the regulated job market has resulted in their cur-
rently representing over 45% of the total working population
resident in the city; three percentage points higher than a year
ago.  This progression is also apparent in the rest of the metro-
politan region and Catalonia, where their relative involvement
is still slightly lower, at around 42%.
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Mercado de trabajo / Labor Market

Valor absoluto Últimos 12 meses 2003/02
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos 31 mr. 04 752.610 2,1 — — 2,3Active residents mar.31
Residentes activos (RMB) 31 mr. 04 2.138.050 2,1 — — 2,7Active residents (metropolitan area) mar.31
Contrataciones registradas en.-ab.04 256.070 7,8 711.957 2,1 –6,0Registred employment contracts jn.-ap.04
Contratos indefinidos en.-ab.04 37.469 4,4 93.776 –7,9 –13,9Indefinite time contracts jn.-ap.04

Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado 30 ab. 04 45.425 –1,9 — — –1,0Registered unemployment ap.30
Paro masculino 30 ab. 04 21.478 –0,5 — — 1,8Male unemployment ap.30
Paro femenino 30 ab. 04 23.947 –3,0 — — –1,4Female unemployment ap.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 ab. 04 4.186 –11,9 — — 4,2Youth unemployment (aged 16-24) ap.30
Total paro registrado (RMB) 30 ab. 04 144.918 1,1 — — 1,2Registered unemployment (metrop. area) ap.30

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 ab. 04 6,0 — — — 6,2Barcelona ap.30
Región Metropolitana (RMB) 30 ab. 04 6,8 — — — 6,9Metropolitan area ap.30
Cataluña 30 ab. 04 6,2 — — — 6,5Catalonia ap.30
España 30 ab. 04 9,0 — — — 9,0Spain ap.30

Absolute value and Last 12 months and 2003/02
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

El aumento de la contratación de mujeres, materializada mayo-
ritariamente a través de contratos temporales y a tiempo par-
cial, explica que a pesar del aumento de la población activa
femenina, el volumen de paro que soporta esta mitad de la po-
blación se reduce de manera más significativa que el de los
hombres. Todo ello hay que relacionarlo con el hecho de que la
capacidad de crear nuevos puestos de trabajo se concentra ac-
tualmente, y casi en exclusiva, en el sector terciario. El conjun-
to de actividades industriales y de la construcción, con una pre-
sencia mayoritaria de hombres en sus plantillas, presenta un
saldo prácticamente nulo en lo que se refiere a creación de nue-
vos puestos de trabajo. 

The increase in the recruitment of women, achieved mainly
through temporary and part-time contracts, can explain why,
despite the increase in the working female population, the
unemployment numbers for this half of the population has
reduced more significantly than the figures for men.  This can
all be related to the fact that the capacity to create new jobs is
concentrated at the moment, and almost exclusively, in the ter-
tiary sector.  In contrast, the number of new jobs created in the
industrial and construction sectors, with a mainly male work-
force, is practically zero.




