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A les portes del quinzè aniversari de l’aparició de la publicació d’indicadors econòmics
BARCELONA ECONOMIA, em complau especialment poder presentar a tots els seus lectors
la nova etapa que, a partir d’aquest número 50 i amb un disseny notablement renovat, afronta
aquesta publicació municipal. Una nova etapa basada en la trajectòria de rigor que sempre l’ha
caracteritzat en el tractament i l’anàlisi de les dades que conformen la conjuntura econòmica de
la ciutat i àmbit metropolità. 

Va ser durant la primavera de 1988 quan es va preparar i enllestir l’edició del número 0 de
BARCELONA ECONOMIA. Corria el primer any del tercer mandat dels ajuntaments demo-
cràtics i l’Ajuntament de Barcelona iniciava l’estratègic període preolímpic. Fou un naixement
modest, precari i ple d’incògnites que difícilment hauria tingut continuïtat sense la decidida
voluntat dels directius i polítics municipals que des d’aleshores l’han liderat i recolzat i, especial-
ment, la feina i l’entusiasme que al llarg d’aquests anys hi han abocat els treballadors municipals
encarregats de la seva elaboració.  

El naixement de BARCELONA ECONOMIA no es pot deslligar de la penúria que existia en el
camp de la informació sòcio-econòmica a nivell local. La idea original a partir de la que va néi-
xer la publicació era la d’elaborar i actualitzar de manera periòdica un sistema d’indicadors útil
per poder seguir l’evolució de la conjuntura econòmica de la ciutat. L’objectiu era omplir un buit
d’informació bàsica per a la bona gestió de la ciutat i que alhora, fos d’utilitat per a tots els agents
econòmics i socials que operaven a Barcelona i la seva àrea d’influència. També es necessitava
un producte –singular en aquells moments entre les grans ciutats espanyoles– que ajudés a pro-
mocionar el potencial econòmic de la ciutat entre els inversors internacionals, aprofitant l’avi-
nentesa de la nominació olímpica i la recent incorporació d’Espanya a la CE. 

Amb la perspectiva que dóna el pas dels anys, crec sincerament que aquesta publicació fa temps
que va deixar de ser una decisió encertada d’uns gestors municipals per convertir-se en un actiu
especialment valuós. Un actiu del municipi al servei de totes les persones que viuen o treballen
a la regió metropolitana. Un actiu que, si més no pel seu caràcter pedagògic, cal potenciar sense
reserves, procurant que es mantingui en la línia de credibilitat que ha assolit com a observatori
privilegiat de l’evolució econòmica de la gran metròpoli en què s’ha convertit la nostra ciutat.

Al llarg d’aquests gairebé quinze anys, l’economia de la ciutat, com la de la resta del país, ha tin-
gut alts i baixos. Sortosament però, els anys de bonança han superat àmpliament els de crisi, i
així ho ha reflectit BARCELONA ECONOMIA. La nova etapa que s’enceta amb aquest núme-
ro 50, s’enfronta a un escenari condicionat per una situació internacional plena a vessar d’in-
certeses i reptes a tots els nivells. Alhora, la ciutat viu immersa en el desenvolupament de grans
projectes de futur, a bastament coneguts i reclamats. Projectes absolutament necessaris per
afrontar amb possibilitats d’èxit els reptes d’una economia cada cop més oberta i global i per no
perdre pes específic en una Europa que a mitjà termini creixerà de manera significativa cap a
l’Est. 

Deixeu-me, per acabar, expressar un desig. De la mateixa manera que confio plenament en el
futur de la nostra ciutat perquè entre tots hem demostrat i ho fem cada dia, que som capaços
de plantejar-nos i assolir amb èxit reptes agosarats, estic igualment convençut que la nova
BARCELONA ECONOMIA continuarà el seu procés de consolidació com a mitjà de referència
obligada per al seguiment de la conjuntura econòmica de la ciutat. 

Joan Clos
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Enmig d’una notable incertesa, alguns indicadors
macroeconòmics semblen anunciar que la crisi econòmica
mundial ha tocat fons, mentre que institucions i analistes
retarden fins la segona meitat del 2003 la represa de la
tendència expansiva. 

Alhora que es mantenen latents la majoria de les situacions de
crisi econòmica –Amèrica del Sud de manera especial– i els
grans conflictes polítics –Iraq i Palestina entre d’altres– que al
llarg dels darrers mesos han acaparat l’atenció dels mitjans de
comunicació i han condicionat el desenvolupament de l’econo-
mia mundial, l’evolució moderadament expansiva que manté el
PIB dels Estats Units d’ençà començament d’any sembla recol-
zar l’opinió dels que creuen que la recessió de la primera eco-
nomia mundial haurà estat menys intensa del que es preveia, tot
i que la recuperació d’una trajectòria expansiva i prou ferma
sembla ajornar-se. En tot cas, ningú aposta decididament per
donar per definitivament tancat l’episodi recessiu del 2001,
especialment perquè la resta de grans àrees econòmiques es
mouen també en una conjuntura molt feble.

Si es deixa de banda la negativa evolució del Japó que molt
probablement tancarà el 2002 amb una nova davallada del PIB,
l’economia europea es veu condicionada per la feblesa del crei-
xement econòmic alemany. A grans trets, a mesura que passen
els mesos, es constata l’encert d’aquells que sostenien la neces-
sitat de revisar a la baixa les previsions de creixement efectua-
des a començament d’any. On es preveia un creixement de l’or-
dre de l’1% pel conjunt de l’any, un cop encetat el darrer tri-
mestre del 2002 es treballa amb la hipòtesi d’un creixement
mitjà anual a l’entorn del 0,6-0,8%. La correcció a la baixa del
preu del petroli d’ençà final d’estiu, la revalorització de l’euro
i el canvi de tendència que es va imposant en l’evolució dels
índexs de les principals borses mundials, són factors que poden
ajudar a recuperar la confiança d’empresaris i consumidors. 

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

Principals indicadors econòmics
Estats Units Unió Europea Espanya Catalunya

I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02

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

Demanda nacional 1,8 2,8 n.d. 0,3 0,2 n.d. 2,2 1,6 n.d. 2,4 1,8 n.d.
taxa de variació en termes reals (%)

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

Indicador de clima econòmic2 118,6 n.d. n.d. 99,5 100,0 n.d. 100,0 100,3 n.d. — — —
Índex: 1995=100

Taxa d’atur3 5,6 5,9 5,7 7,5 7,6 n.d. 11,5 11,1 11,4 10,4 9,2 9,3
en % de la població activa

Tipus d’interès a curt termini1 1,90 1,78 1,71 3,45 3,58 3,42 — — — — — —
Interbancari a 3 mesos/Euribor a 3 mesos

Tipus d’interès a llarg termini1 5,33 4,95 3,93 5,27 5,16 4,53 5,34 5,23 4,58 — — —
Rend. deute públic a 10 a. en mercats nacionals

Tipus de canvi del dòlar1 — — — 0,876 0,955 0,981 — — — — — —
Unitats de $ per Euro

En aquest escenari de la conjuntura internacional, s’ha de valo-
rar positivament l’evolució de l’economia espanyola i catalana
durant els trimestres centrals d’enguany. Després de registrar
un creixement real –segons dades provisionals– del 2% durant
el segon trimestre, les previsions i algunes estimacions provi-
sionals apunten a un lleu alentiment de la tendència expansiva
durant els mesos d’estiu. En tot cas, el creixement esperat pel
conjunt de l’any més que doblarà el que finalment registrarà el
conjunt de la UE. 

A diferència de trimestres anteriors en els que el creixement
del PIB descansava majoritàriament en l’impuls de la deman-
da interna, durant el segon i previsiblement tercer trimestre,
l’aportació del sector exterior ha estat positiva i lleument sig-
nificativa. No tant per l’evolució de les exportacions de béns i
serveis, que encadenen ja quatre trimestres consecutius de
retrocés, sinó per la negativa evolució de les importacions.
Una trajectòria que s’explica tant per la persistent davallada de
la inversió empresarial en béns d’equipament com pel descens
del consum de béns duradors.

Pel que fa a l’evolució dels diferents components de la deman-
da interna i la seva aportació al creixement del PIB català, el
dinamisme de la despesa en consum de les famílies s’ha d’em-
marcar en una tendència moderadament descendent. La pèrdua
d’impuls d’aquest component de la demanda és més significa-
tiu a la resta d’Espanya. Contràriament, la formació bruta de
capital fix, inclosa la inversió pública, és el component deter-
minant a l’hora d’explicar el manteniment del creixement del
PIB espanyol a l’entorn del 2%. Les dades disponibles de cara
al tercer trimestre revelen, igual que en el cas català, senyals
d’esgotament de la capacitat de creixement d’aquest segment
de la producció. 
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Nota: Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
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Una ullada a l’evolució de l’activitat econòmica pel cantó de
l’oferta permet identificar comportaments i tendències relati-
vament dispars entre les actuals conjuntures catalana i l’es-
panyola. La davallada de la producció agrícola –més intensa a
Espanya– és un element comú als dos àmbits, de la mateixa
manera que l’impuls del terciari –el sector que pel seu pes rela-
tiu marca la tendència de l’evolució del PIB– és un altre tret
compartit. Les divergències provenen bàsicament de les dife-
rents intensitats de creixement de la construcció –amb un
notable diferencial durant el segon trimestre i previsiblement
també el tercer a favor de l’economia espanyola– i especialment
de l’evolució del sector industrial, en retrocés per tercer
trimestre consecutiu al conjunt espanyol. Una variació que re-
flecteix l’impacte sobre la indústria de béns d’equipament de la
persistent davallada de la inversió empresarial.

Pel que fa a la conjuntura econòmica de Barcelona i regió
metropolitana durant els trimestres centrals d’enguany, les da-
des disponibles permeten esbossar una situació a nivell macro-
econòmic que no difereix substancialment de la dibuixada pel
conjunt de Catalunya, caracteritzada per una relativa estabilitat
de les taxes de creixement en un marc de lleu desacceleració.
Llevat d’excepcions comptades i puntuals, la majoria dels indi-
cadors d’activitat, consum i del mercat de treball han mantin-
gut una trajectòria de fons consistent amb la de començament
d’any. No s’observen senyals de canvis de prou entitat capaços
de modificar la tendència global, ja sigui a millor o a pitjor.

El teixit industrial metropolità, que concentra més del 75% de
la capacitat productiva de la indústria manufacturera catalana,
és el sector econòmic que presenta la pitjor evolució en el que
va d’any. Un fet lògic donada la situació d’estancament en ter-
mes reals que reflecteix el VAB sectorial pel conjunt de Cata-
lunya. L’evolució moderadament positiva de l’índex de pro-
ducció industrial durant el segon trimestre, impulsat per un
notable i sorprenent repunt de la producció de béns de consum,
s’ha de llegir en primera instància com una reacció tècnica a
gairebé un any i mig de descens. Però també s’hauria de llegir
com un primer símptoma de que ja ha passat el pitjor per a la
indústria metropolitana. Un moment que l’indicador de clima
industrial situa a final de 2001 i el de producció industrial a
començament de 2002.

La situació de relatiu estancament que viu l’activitat industrial
metropolitana s’explica bàsicament per l’atonia que manté
l’exportació de béns manufacturats i per la creixent feblesa de
la demanda interna.

Segons les opinions dels empresaris industrials de la regió
metropolitana referides als mesos immediatament anteriors al
període vacacional de l’estiu, tant la producció com les vendes
van créixer menys que un any enrere. Llevat d’un episodi pun-
tual de recuperació de les exportacions, la tònica és que ha
augmentat el nombre d’empreses que declaren menor produc-
ció i vendes que un any enrere. Igualment ha augmentat sensi-
blement el nombre de les que declaren haver retallat els preus
de venda. Una situació que a final d’estiu sembla complicar-se
atès que augmenta el nombre d’empreses amb estocs per sobre
dels desitjats, alhora que la cartera de comandes continua em-
pitjorant. Durant els mesos de primavera i estiu només el 7-8%
d’empresaris enquestats reconeix una evolució positiva de la
cartera de comandes, enfront d’un 33-35% que declara tenir
menys comandes. Això s’ha traduït en un ajustament de la
capacitat productiva utilitzada i una lleu reducció del període
de treball assegurat en funció de la cartera de comandes.
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Aeroport internac.

2001/2000 darrers dotze mesos

Total aeroport Total port

V
ar

ia
ci

ó 
(%

)

-2

0

2

4

6

8

10

Port. Tràfic de mercaderies

— Total (milers de tones) 2n.tr.02 8.464 2,9 31.735 3,0 5,6
Sortides (milers tones) 2n.tr.02 3.060 –4,5 11.171 –1,9 2,2
Entrades (milers tones) 2n.tr.02 5.404 2,0 20.564 5,8 7,6

— Càrrega general (milers tones) 2n.tr.02 5.181 7,5 18.467 2,4 3,1
Exportacions (milers tones) 2n.tr.02 1.873 8,0 6.798 1,2 4,2
Importacions (milers tones) 2n.tr.02 2.070 9,0 7.207 2,0 1,6

— Contenidors (milers de Teus) 2n.tr.02 398 6,4 1.423 1,8 1,7

L’activitat portuària durant el segon trimestre s’ha caracteritzat pel ja tradicional protagonisme de la
importació de gas natural i també per la recuperació del tràfic de càrrega general, inclosa la contenerit-
zada. Els sòlids a granel, tant d’entrada com de sortida, concentren una bona part de les variacions nega-
tives del primer semestre. 

Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) 3r.tr.02 115.380 5,8 529.061 4,6 6,1
— Xarxa Metro (milers) 3r.tr.02 68.248 5,7 317.852 5,4 4,5
— Xarxa Bus (milers) 3r.tr.02 41.587 5,7 182.897 3,1 8,7
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) 3r.tr.02 5.545 9,3 28.311 6,5 6,6
Total servei de rodalia (milers) 3r.tr.02 34.720 12,1 149.726 10,2 6,7
— RENFE (milers) 3r.tr.02 26.179 10,5 109.893 10,1 8,4
— FGC (milers) 3r.tr.02 8.541 17,5 39.833 10,4 2,1

Creixement persistent i vigorós del nombre d’usuaris del transport públic metropolità. Els efectes de la
integració tarifària i de l’ampliació del servei superen àmpliament els derivats de la pèrdua d’impuls que
registra l’activitat econòmica i especialment el mercat de treball.  
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D’altra banda, les respostes dels empresaris deixen entreveure
unes expectatives moderadament optimistes de cara als darrers
mesos d’enguany. Especialment quant a vendes. En aquest sen-
tit, és força significatiu que a l’hora de valorar la marxa del seu
negoci, les opinions més recents hagin rebaixat notablement el
to negatiu del primer quadrimestre d’enguany. Un comporta-
ment en la línia que dibuixen altres indicadors esmentats de que
el punt més crític de l’actual conjuntura industrial –inclosos els
corresponents ajustos d’ocupació i capacitat productiva– ja ha
passat. 

El tràfic portuari de mercaderia assoleix nous màxims històrics
alhora que aconsegueix mantenir un ritme de creixement
comparable al del conjunt de l’economia.

En consonància amb el moderat creixement de la producció
industrial catalana i l’atonia del comerç mundial, el tràfic de
mercaderies pel port de Barcelona durant el quadrimestre abril-
juliol d’enguany registra un moderat revifament, deixant enre-
re la negativa evolució del primer trimestre. A diferència de l’e-
volució registrada durant els mesos d’hivern quan el creixe-
ment del tràfic es recolzava gairebé en exclusiva en la importa-
ció de productes energètics com el gas natural, durant la pri-
mavera i primer meitat de l’estiu d’enguany el protagonisme en
termes relatius ha passat novament a la càrrega general. El trà-
fic de primeres matèries a doll s’ha contret o ha moderat el seu
creixement a favor de productes acabats i semielaborats de més
valor afegit. El moderat revifament del tràfic de contenidors
s’ha d’imputar a aquest increment del tràfic de càrrega general.

Transports

Valor absolut Darrers 12 mesos 2001/00
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) 3r.tr.02 6.269 2,8 20.885 –0,4 4,7
— Interior (milers) 3r.tr.02 2.807 –0,7 10.319 –2,9 4,0
— Internacional (milers) 3r.tr.02 3.410 6,3 10.392 2,8 6,9

Port. Total (inclòs transit) (milers) 2n.tr.02 466 13,7 1.534 9,9 1,3
— Creuers (inclòs trànsit) (milers) 2n.tr.02 271 23,7 709 19,9 13,1

L'evolució de l'activitat aeroportuària ha presentat dues cares. D'una banda, un comportament raona-
blement positiu, atesa la conjuntura, del trànsit internacional; de l'altra, un lleu descens del nombre de
viatgers de vols interiors, accentuat per la reducció de vols. El segment dels viatges en creuer s'ha
beneficiat del clima d'inseguretat imperant al Mediterrani Oriental. 
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L’augment del nombre de passatgers de vols internacionals
compensa l’estancament del trànsit interior.

Un any després dels atemptats terroristes de l’onze de setem-
bre, l’aeroport de Barcelona és a punt de recuperar els prop de
21 milions de passatgers anuals –màxim històric– assolit preci-
sament l’estiu del 2001. Una fita que abans de final d’any haurà
sobrepassat àmpliament. Al lògic temor a volar que probable-
ment pot explicar la contenció del nombre de passatgers al llarg
del darrer trimestre de l’any passat i primers mesos d’enguany,
s’hi ha afegit després el progressiu refredament de l’economia
europea, inclosa l’espanyola. Tot plegat ha de servir per expli-
car que, més enllà de l’increment puntual del tercer trimestre,
la tendència de fons calculada a partir de l’evolució dels darrers
dotze mesos mostra una situació d’estancament dels volums de
passatgers. Un estancament que és el resultat d’un descens del
nombre de passatgers i de vols interiors, compensat per un
increment equivalent del nombre de viatgers i de vols interna-
cionals.  

Al notable augment del trànsit aeri internacional cal afegir-hi
l’espectacular creixement del trànsit de viatgers pel port, espe-
cialment el de creuers. A falta de les dades dels darrers mesos
d’estiu, període que concentra gairebé la meitat del trànsit
marítim de passatgers amb sortida o arribada al port de Barce-
lona, el creixement en termes anuals supera el 10% pel que fa
al total i el 20% en el cas del segment dels creuers turístics.
Aquests ritmes de creixement, que previsiblement s’alentiran
lleument durant la segona meitat d’enguany, semblen confir-
mar que, davant la desconfiança que generen determinades
localitzacions de la Mediterrània Oriental i del nord d’Àfrica,
els operadors d’aquest segment del mercat turístic han apostat
per Barcelona com a centre operatiu i no només com a simple
escala. 

Turisme, consum i preus

Valor absolut Darrers 12 mesos 2001/00
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Consum - Matriculació

Aigua per a ús cial-ind. (milers m3) 2n.tr.02 7.731 –6,1 32.945 0,5 0,6
Gas canalitzat (milions tèrmies) 2n.tr.02 711 –5,6 3.055 4,9 –4,0
Matriculació de vehicles (província) jl.-ag.02 40.561 –5,2 231.393 –9,0 –1,7

Es manté la tendència descendent de la matriculació de vehicles nous com a conseqüència de l’afebli-
ment de la demanda, tant de famílies com d’empreses, i també per l’avançament d’una part de les com-
pres als darrers mesos de l’any passat. Retrocés del consum d’aigua i gas per motius bàsicament climà-
tics

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) mg.-ag.02 3.218 9,5 8.408 6,4 2,5
Visitants segons motiu de visita (milers) mg.-ag.02 1.199 –2,6 3.362 3,8 7,6
— Negocis (milers) mg.-ag.02 395 28,6 1.145 5,0 –3,1
— Turisme (milers) mg.-ag.02 626 5,5 1.677 20,2 7,7
— Fires i Congressos (milers) mg.-ag.02 65 –11,2 260 –9,6 49,9
— Altres (milers) mg.-ag.02 112 –56,3 279 –39,7 14,5

Notable creixement de les pernoctacions hoteleres durant els bimestres centrals de l’any, que contrasta
amb l’augment més moderat del nombre de visitants que les han generat. El resultat és un notable incre-
ment de l’estada mitjana, conseqüència del creixent protagonisme del turisme. En contrast amb la con-
juntura econòmica, es produeix una clara recuperació dels visitants per negocis.
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Barcelona (província) (%) gn.-st.02 2,6 — — 3,5 2,8
Catalunya (%) gn.-st.02 2,6 — — 3,6 2,8
Espanya (%) gn.-st.02 2,5 — — 3,5 2,7
Subjacent (%) gn.-st.02 1,7 — — 3,5 3,8
U.E. harmonitzat (%) gn.-st.02 1,8 — — 1,9 2,0

Durant els mesos d’estiu s’ha produït un procés de convergència entre l’índex general i l’anomenada
inflació subjacent. Contràriament, on no s’ha produït cap procés d’acostament significatiu ha estat entre
el nivell de preus espanyol i el de la UE. Un diferencial que després d’assolir un mínim puntual a final
del 2001, s’ha situat novament a l’entorn dels 1,5 punts.

(1) Taxes referides a 31-des-2001
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Construcció i mercat immobiliari

Valor absolut Darrers 12 mesos 2001/00
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Construcció residencial i llicències d’obres

Construcció d’habitatges:
— Iniciats (Barcelona) 3r.tr.02 895 17,6 5.235 27,3 –5,3
— Iniciats (RMB) 3r.tr.02 6.955 5,3 34.395 9,0 –14,5
Obra prevista a les llicències:
Nova planta: nombre d’habitatges 3r.tr.02 933 –17,9 4.433 7,9 –13,6
Nova planta: superfície (m2) 3r.tr.02 253.191 23,0 1.167.467 11,9 –0,5
Ref.i ampliació: superfície (m2) 3r.tr.02 76.397 –16,8 386.830 2,6 –3,6

Les dades dels trimestres centrals de l’any confirmen el repunt de la construcció immobiliària residen-
cial iniciada a començament d’any. Una reactivació que posa fi a dos anys de descens d’activitat en
aquest segment de la construcció. Les llicències aprovades però, mostren que el dinamisme del sector a
mitjà termini passarà per altres segments del negoci. 

Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (€/m2) 1r.sem.02 2.698 14,2 — — 15,4
— Segona mà-oferta (€/m2) 1r.sem.02 2.686 16,3 — — 15,8
— Lloguer (€/m2/mes) 2n.tr.02 8,30 13,5 — — 17,4
— Places d’aparcament (€) 1r.sem.02 18.450 4,4 — — 7,4
Locals de negoci (lloguer mensual):
— Oficines (total ciutat) (€/m2/mes) 1r.sem.02 8,45 –3,4 — — 15,9
— Locals comercials (€/m2/mes) 1r.sem.02 8,04 8,1 — — 5,8

L’ escassetat de l’oferta de sostre residencial enfront d’una demanda potencial significativa –tant d’ús com
d’inversió–, ha permès mantenir la pressió sobre els preus de venda i de lloguer. S’apunten indicis de
desacceleració que de ben segur es generalitzaran de cara a final d’any. Els preus de lloguer de les ofici-
nes comencen a reflectir el canvi a pitjor de la conjuntura econòmica. 

La positiva evolució del nombre de pernoctacions als hotels de
la ciutat –més de 8,4 milions anuals i un creixement de l’ordre
del 6,4% segons les dades dels primers vuit mesos de l’any–
s’ha de valorar doblement. D’una banda, perquè es produeix en
un context econòmic gens favorable que penalitza especialment
els viatges per negocis i motius professionals en general. Un
segment de l’activitat hotelera que en el cas de Barcelona pot
generar la meitat de les estances hoteleres. De l’altra, perquè
aquest augment s’aconsegueix relativament a contracorrent,
quan algunes de les destinacions turístiques per excel·lència del
nostre entorn comencen a patir les conseqüències de la dava-
llada dels índexs de confiança dels consumidors europeus. 

El retrocés de la matriculació de vehicles coincideix amb un fort
creixement del nombre d’usuaris del transport públic, afavorit
per l’augment de l’oferta de serveis i la integració tarifària.

Un altre indicador d’aquest progressiu deteriorament de les
expectatives i de la confiança dels consumidors, situant-nos en
aquest cas en àmbits territorials més propers, és el sostingut
retrocés de la matriculació de vehicles. El descens de més del
5% registrat a la província de Barcelona –i també a Catalunya
i a la resta d’Espanya– durant els primers mesos d’estiu dóna
continuïtat, alhora que modera, la davallada del 14% registrada
durant la primera meitat d’any. De fet, aquesta moderació de la
corba descendent no s’ha d’interpretar com una millora sobta-
da de la propensió dels compradors a adquirir un nou vehicle,
sinó que es tracta del retorn a una certa normalitat, alterada
durant els darrers mesos de l’any passat i primers d’enguany
per fluxos de diner negre en busca d’alternatives davant la
posada en circulació de l’euro. 

L’ arribada de l’euro a les butxaques dels consumidors espan-
yols –i a les de 260 milions més d’europeus– ha estat un fet de
transcendència històrica pel que significa d’avanç en el procés
d’integració europea. Sense entrar a valorar els efectes positius
que aquesta unificació monetària ha tingut i tindrà sobre el con-
junt de l’economia europea i de les economies particulars, la
substitució de la pesseta per l’euro ha acabat incidint, és d’es-
perar que de manera puntual, en un increment retardat dels
preus de consum. 

La contenció dels preus de consum de final d’estiu no és
suficient per retallar el diferencial d’inflació que manté
l’economia espanyola en comparació amb l’europea. 

Com explicar que el diferencial d’inflació que manté l’econo-
mia espanyola amb la del conjunt de la UE s’hagi estabilitzat
en nivells màxims durant els mesos de primavera i estiu d’en-
guany? Per l’encariment del petroli? No. Bàsicament perquè la
inflació subjacent s’ha mantingut relativament estable i per
sobre de l’índex general d’ençà el setembre de l’any passat. Pel
diferencial de creixement del PIB? Improbable en una fase com
l’actual de desacceleració de la demanda de consum. Per un
augment dels costos de producció i del marge de benefici em-
presarial? És possible però no es pot generalitzar per a tots els
sectors. És impensable en el cas de l’activitat industrial, però
no es pot descartar en la construcció i en algunes branques del
terciari com ara el sector hoteler i turístic en general, acostumat
a uns anys de bonança econòmica i aquells serveis, majorità-
riament personals, que operen sense o escassa competència.
Sense menysprear l’impacte de l’augment de la imposició indi-
recta i de les taxes i preus regulats. 
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A banda d’aquests factors, enguany cal afegir-hi l’impacte deri-
vat de l’arrodoniment a posteriori dels preus de molts produc-
tes d’ús diari i general i de baix cost unitari. Un augment de
pocs cèntims que pot semblar una fotesa, no ho és en termes re-
latius ni tampoc absoluts si es consideren els acumulats anuals.
I aquest procés, que no ha estat un fet limitat a Espanya, sí que
ha passat més desapercebut en aquells països que tenien mone-
des més dèbils, i que en la pràctica ja havien perdut el costum
d’operar amb cèntims.    

Malgrat que és suficient una simple ullada als diferents com-
ponents de l’IPC per descartar cap influència significativa –si
més no sobre el paper– del procés inflacionista que viu el sec-
tor immobiliari residencial sobre l’índex de preus de consum,
és inevitable relacionar els dos fets. Efectivament, els preus de
venda i de lloguer d’habitatges a Barcelona –i també a la resta
de Catalunya i d’Espanya segons la majoria de fonts– han con-
tinuat creixent, un any més, a l’entorn del 15%. Un increment
tan significatiu i persistent està dificultant de manera creixent
l’accessibilitat a un habitatge atès que la renda familiar dispo-
nible creix molt per sota d’aquest ritme i l’efecte del descens
dels tipus d’interès està pràcticament esgotat. Una situació que,
malgrat els símptomes de lleu desacceleració que s’entreveuen,
provoca una progressiva reducció de la demanda solvent. 

Sense exposar novament el detall dels factors que expliquen el
manteniment d’aquesta tendència expansiva dels preus del sos-
tre residencial, és evident que es tracta d’una responsabilitat
compartida. Sòl escàs i concentrat en poques mans; inversió
immobiliària com a refugi de nous inversors i de diner negre;
demanda de sostre molt superior a la prevista per la massiva
afluència d’immigrants i de població d’estada temporal; oferta
de segona mà disponible inferior a la prevista; oferta de nova
construcció a la baixa i a remolc de la demanda; increment dels
costos de construcció deguts a nous estàndards de qualitat i de
dotació d’infrastructures de serveis, a les assegurances obli-
gatòries i a una mà d’obra cada cop més especialitzada i escas-
sa; manca d’una política efectiva de promoció d’habitatge
públic o protegit; tipus d’interès reals dels més baixos d’Europa
i igualment, preus de sortida força competitius dins del mercat
europeu; etc.

Deixant de banda que la relació no és exhaustiva i que no es po-
den posar al mateix nivell, el fet és que tots aquests factors
pressionen en el mateix sentit i, poc o molt, la majoria han co-
incidit en el temps, multiplicant i allargant el seu impacte sobre
els preus. En tot cas, s’observa una relació bàsica entre cons-
trucció d’habitatges, evolució del preu del diner i expectatives
econòmiques. 
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Mercat de treball

Valor absolut Darrers 12 mesos 2001/00
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Ocupació

Residents actius 30 jn. 02 720.700 –0,2 — — –1,9
Residents actius (RMB) 30 jn. 02 2.037.300 –0,2 — — –2,6
Afiliats R.G. Seg.Soc. 30 st. 02 830.494 0,9 — — 1,4
Afiliats R.G. Seg.Soc. (RMB) 30 st. 02 1.694.136 1,3 — — 2,1
Contractes laborals registrats 3r.tr.02 161.963 0,7 744.434 –2,1 –3,7
Contractes indefinits 3r.tr.02 22.029 –4,2 113.455 –3,7 4,8

L’estancament de la població activa i la desacceleració del ritme de creixement del nombre d’ocupats
afiliats a la Seguretat Social, confirma l’alentiment de la creació de nous llocs de treball. La contracta-
ció laboral, i especialment la indefinida, es contrau. 
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 st. 02 6,5 — — — 6,0
RMB 30 st. 02 7,0 — — — 6,6
Catalunya 30 st. 02 6,3 — — — 6,2
Espanya 30 st. 02 8,7 — — — 8,7

L’ augment de la desocupació durant els trimestres centrals de l’any ha pressionat les taxes d’atur a l’alça,
allunyant-les dels mínims assolits fa escassament un any i mig. En termes generals, les taxes d’atur han
augmentat entre sis i set dècimes durant els darrers dotze mesos, vorejant novament el 6,5% de la pobla-
ció activa.  

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2001

Atur registrat

Total aturats registrats 30 st. 02 40.886 10,2 — — 5,8
Atur masculí 30 st. 02 21.276 13,4 — — 9,7
Atur femení 30 st. 02 25.610 7,8 — — 2,8
Atur juvenil (16-24 anys) 30 st. 02 4.818 35,2 — — 21,8
Aturats sense ocupació anterior 30 st. 02 4.339 19,8 — — –3,5
Total aturats registrats (RMB) 30 st. 02 143.393 11,6 — — 12,0

Les xifres d’atur continuen augmentant com a conseqüència de la persistent desacceleració del creixement
econòmic. La reacció inicial al canvi de tendència sol ser especialment acusada entre el col·lectiu mascu-
lí, en part perquè les dones acostumen a ser les primeres que deixen de buscar feina en el mercat regulat
o passen directament a l’economia submergida quan les expectatives del mercat laboral empitjoren.  
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Durant la segona meitat dels noranta, es palesa una estreta
correlació entre descens dels tipus d’interès i augment de la
construcció residencial. Les primeres tensions significatives en
els preus apareixen al final del període, quan els tipus d’interès
toquen mínims, igual que l’esforç econòmic que han de fer les
famílies per accedir a un habitatge. 

A partir del 2000, coincidint amb un canvi de tendència del
preu del diner i amb el final de la bombolla especulativa dels
valors tecnològics, la construcció de sostre residencial s’alen-
teix. Les expectatives de promotors i clients han empitjorat
sobtadament. Però a la demanda de sostre residencial per a ús
propi s’hi afegeix la demanda d’inversió dels que abandonen la
borsa o han de blanquejar diners i també la demanda de lloguer
dels immigrants. Tot plegat fa que els preus continuïn a l’alça
en un entorn d’escassetat d’oferta. Enguany, després que els
tipus d’interès s’han situat novament en mínims, l’oferta mos-
tra signes de reactivació. Aquest fet i l’empitjorament de les
expectatives del mercat laboral poden contribuir a moderar
l’increment dels preus. 

La construcció perd el liderat del creixement del PIB a favor
dels serveis i ajusta el seu ritme expansiu al del conjunt de
l’economia. 

Efectivament, les dades acumulades durant el primers nou
mesos d’enguany constaten una sensible recuperació del ritme
de construcció de nous habitatges a tots els àmbits considerats.
A final d’any es pot esperar un increment de l’oferta de nova
construcció de l’ordre del 10-15% segons els àmbits. Un incre-
ment però, que a la llum de les dades disponibles sobre llicèn-
cies d’obres aprovades a Barcelona, no sembla que hagi de
tenir continuïtat de cara al 2003. Tot el contrari del que es pre-
veu per a altres tipologies constructives, com ara el sostre per
aparcaments i el destinat a equipaments i hotels. 

En consonància amb l’evolució que presenten la majoria dels
indicadors d’activitat i el to general de pèrdua d’impuls que
caracteritza el creixement econòmic, les dades del mercat de
treball reflecteixen també un clima d’atonia, on la generació de
nous llocs de treball es modera notablement, es confirma el
retrocés de la contractació indefinida i les xifres de desocupats
continuen augmentant.

Amb el tercer trimestre d’enguany, són ja cinc els trimestres
consecutius d’augment del nombre d’aturats registrats a les ofi-
cines d’ocupació de Barcelona. A l’entorn metropolità i al con-
junt de Catalunya, la tendència va començar un trimestre abans.
De l’evolució d’aquesta magnitud durant els darrers mesos cal
remarcar que sembla haver iniciat una fase de creixement més
moderat que el registrat durant el 2001 i primera meitat d’en-
guany. Així, les dades del mes de setembre situen el creixement
interanual de l’atur a l’entorn del 10-12% a les oficines d’ocu-
pació de Barcelona i regió metropolitana i a l’entorn del 16% a
la resta de Catalunya. 

Les taxes d’atur mantenen la trajectòria alcista dels darrers
trimestres i s’allunyen dels mínims assolits durant la primera
meitat del 2001.

L’ anàlisi més detallat d’aquestes dades posa de manifest ritmes
de creixement notablement diferents entre sectors productius i
també per sexe i edat. Així, s’observa una certa tendència a
l’estabilització dels volums d’ocupació industrial després de
l’ajust de plantilles i de capacitat productiva materialitzat du-
rant la segona meitat del 2001 i primers mesos d’enguany.
Contràriament, la resta de sectors mantenen encara uns ritmes
força més elevats d’expulsió-substitució de mà d’obra. D’altra
banda, i atès l’origen d’aquest increment de les xifres de deso-
cupats, el col·lectiu que més creix en termes relatius és el dels
aturats de llarga durada i el d’aquells que s’incorporen per pri-
mera vegada al mercat de treball, bàsicament joves. Per sexes,
els homes són majoria entre els nous actius en atur i amb dret a
prestació. I és que l’ocupació irregular és un recurs molt emprat
per l’abundant mà d’obra femenina d’escassa qualificació pro-
fessional que s’ha de continuar guanyant la vida fins i tot quan
empitjoren les expectatives de trobar feina mitjançant les ofici-
nes de col·locació.

A banda del persistent degoteig a la baixa del nombre de con-
tractes formalitzats, inclosos els indefinits, un altre indicador
de la creixent incertesa que domina el mercat laboral és l’evo-
lució del nombre d’ocupats afiliats als registres de la Seguretat
Social. Deixant de banda que en el moment de tancar aquesta
edició no es disposava encara de la totalitat de les dades per
valorar l’efecte de la temporada d’estiu, es palesa un notable
alentiment dels ritmes de creixement, especialment a la regió
metropolitana i menys a la resta de Catalunya. En només un
any, les taxes de creixement del total d’afiliats s’han reduït
aproximadament uns tres punts percentuals. Previsiblement,
amb les dades de final d’any la davallada serà menys intensa
però igualment indicativa del progressiu enfosquiment de la
conjuntura econòmica. Hom pot esperar un creixement del
nombre d’ocupats afiliats a l’entorn d’un 1,5% al conjunt de la
regió metropolitana.

Per grans sectors d’activitat, la indústria continua perdent ac-
tius. Això no implica però, una pèrdua d’activitat en la mateixa
proporció, donat l’augment d’ocupació que registren alguns
subsectors terciaris directament dependents de l’activitat fabril
com ara el de transports i logística i especialment el d’altres
serveis a les empreses. La construcció registra un creixement
molt notable, igual que el conjunt dels serveis, que en tot cas
s’ha de valorar amb prudència atesa l’evolució clarament alcis-
ta de l’atur d’aquests dos sectors.



I. Indústria



Barcelona economia núm. 50

15

Indicadors d’activitat industrial

El sector industrial és a punt de tancar un període de quatre
trimestres consecutius de creixement testimonial en termes
reals

Durant el segon trimestre d’enguany el PIB de Catalunya ha
crescut un 2% segons dades corregides d’efectes estacionals i
de calendari; el mateix ritme de creixement que el de l’eco-
nomia espanyola, i ambdós força per damunt del corresponent
a la Unió Europea. Aquest darrer resultat trimestral apunta que
–a curt termini– continuarà el degoteig a la baixa iniciat a
mitjans del 2000, malgrat que el creixement de l’activitat
econòmica –segons les dades en cicle-tendència– s’hagi esta-
bilitzat durant els darrers quatre trimestres. 

Evolució del PIB de la indústria (Catalunya)
(taxa de variació ineranual en termes reals)
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Efectivament, l’evolució de tots els components reflecteix la
influència que sobre l’economia catalana té el deteriorament
de l’economia a nivell internacional. D’una banda, continua la
pèrdua de dinamisme de la demanda interna que suma la
tendència lleument decreixent del consum de les llars –en
sincronia amb l’evolució del conjunt de l’economia– a
l’enfonsament de la formació bruta de capital en béns d’equi-
pament. D’altra banda, l’aportació positiva al creixement del
PIB del saldo amb l’estranger del segon trimestre no és
conseqüència d’un augment de les vendes a l’exterior sinó
d’una caiguda de les importacions superior a la de les expor-
tacions.

Pel que fa al VAB industrial, hem de continuar referint-nos a
una certa desacceleració dels seus indicadors, que reforcen el
perfil d’una atonia en l’evolució de l’activitat de la majoria de
les branques industrials. Atonia reflectida en l’escàs
creixement del sector durant la primera meitat d’enguany. La
progressiva desacceleració de la demanda interna de consum i
l’estancament de les taxes de creixement tant d’Espanya com
de la major part d’economies europees, principals destinatàries
dels productes manufacturats catalans, obstaculitzen el canvi
de signe de les variables que estan en l’origen del creixement
industrial.

Nota: els valors grafiats corresponen a la mitjana dels saldos de les opinions empresarials
referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la
producció (mitjanes mòbils de tres mesos).
Font: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat i Ministeri de Ciència
i Tecnologia.

És per això que en la mesura que el PIB reflecteix el resultat
final de l’activitat productiva del conjunt de l’economia, i a
tenor del comportament dels seus components, s’encara una
perspectiva on els signes de recuperació econòmica pos-
siblement trigaran a fer-se palesos.

Font: Idescat.
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Les branques de material de transport i productes tèxtils són
les que s’han vist afectades per un menor dinamisme

En definitiva, la indústria del país es troba en una situació
ambivalent que es reflecteix també en la recent evolució de
l’indicador de producció industrial, que si bé ha millorat al llarg
de l’any, no presenta encara símptomes clars de reactivació.
Més encara, la fugacitat dels episodis de recuperació d’algunes
variables no són suficients per superar la tendència contractiva
de l’activitat industrial, que continua en una situació de mí-
nims.

És en aquest sentit que cal interpretar l’evolució de indicador
de producció industrial. Especialment a Catalunya, registra una
lleu millora durant el segon i part del tercer trimestre, que, no
obstant, perd intensitat tot seguit; corroborant la incertesa en
que es mou el sector i contribuint –juntament amb les taxes
trimestrals clarament negatives de branques d’activitat com el
material de transport, els béns d’equipament i productes tèx-
tils– a que l’activitat productiva continuï sense agafar empenta.

Les expectatives dels empresaris industrials continuen tenyides
d’escepticisme, mentre que disminueix l’ocupació del sector.

Situat encara en un nivell molt baix, l’indicador sintètic d’ac-
tivitat reflexa com l’afeblit ritme de creixement de l’economia
internacional i la incertesa de la seva evolució futura continuen
incidint negativament en les opinions dels empresaris indus-
trials, que redueixen les seves expectatives de producció a curt
termini i desconfien del manteniment de l’actual moderació de
preus industrials, especialment en els béns intermedis i de
l’energia.

En efecte, de forma consistent amb l’estabilització de l’ICI en
els mínims dels darrers sis anys, les opinions dels empresaris
industrials no es recolzen tant en factors objectius com el nivell
de producció, vendes i cartera de comandes, com en la
percepció que l’economia mundial encara mostra certa resis-
tència a la recuperació. 

De fet, el comportament tendencial del clima industrial està en
la línia de desacceleració del VAB del sector, que ha anat per-
dent empenta al llarg de l’any, i situa la confiança dels indus-
trials catalans en un context d’expectatives empresarials molt
moderades. Expectatives afectades per la incertesa que a nivell
mundial es respira tant en qüestions econòmiques com po-
lítiques.

Si s’examina en detall la confiança empresarial segons el tipus
de béns, s’observa que el grau d’incertesa és generalitzat en els
tres subsectors, que es troben –a finals del tercer trimestre–
entre tres i onze punts per sota del saldo assolit un any abans.
El retrocés més destacat correspon a la confiança en els béns de
consum, que palesa –entre d’altres factors– la pèrdua d’impuls
de la despesa en el consum de les llars familiars, que ja
s’anunciava a primers d’any. D’altra banda, caldrà estar atents
a l’evolució de les comandes totals dels subsectors de béns
d’inversió i de béns intermedis, que el mes de setembre han
assolit el punt més alt dels darrers dotze mesos.

Font: Idescat i INE. Font: Idescat
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L’activitat industrial a la regió metropolitana està immersa en
una inèrcia que perjudica especialment a les branques més
tradicionals de fabricació de béns intermedis i ofereix
expectatives més favorables a les empreses més intensives en
les funcions de recerca i desenvolupament

Atès el comportament de les magnituds que millor poden cop-
sar el canvi de signe de la conjuntura industrial, es perfila una
situació que desincentiva una reactivació global de l'activitat
industrial. En concret, la caiguda de les vendes en el mercat
interior i en menor mesura el descens del nivell de producció
–especialment dels béns d'equipament– confirmen que a curt
termini no es produirà un canvi de tendència de l'actual con-
juntura.

Més aviat al contrari, la dinàmica referida al conjunt de les
empreses industrials de la regió metropolitana confirma, en ter-
mes globals, una situació propera a l'estancament, amb taxes de
creixement clarament a la baixa –i fins i tot negatives– pel que
fa als principals indicadors d’activitat, tal i com es comprova
en el gràfic adjunt. 

A més, atès que el període de treball assegurat amb l’actual car-
tera de comandes registra el valor mínim des de fa quatre qua-
drimestres i que la capacitat productiva actualment està en part
ociosa, possiblement es mantingui durant els propers mesos la
tendència a la baixa del nombre d’ocupats a la indústria. En tot
cas, caldrà seguir atents al comportament dels nivells de pro-
ducció, vendes i preus d’ara a finals d’any que seran –sens
dubte– les magnituds que amb major immediatesa guiaran
l’evolució industrial catalana a curt termini.

De fet, donat el clima d’incertesa que s’ha perllongat al llarg
del darrer any i mig, el perfil tendencial no podia experimen-
tar canvis substancials mentre es contrau l’ocupació industrial,
la utilització de la capacitat productiva es manté en nivells bai-
xos –conseqüència del retrocés de la producció–, i a més, es
palesa una progressiva moderació en l’evolució de la demanda
interna de consum, alhora que la inversió en béns d’equipa-
ment i les exportacions mantenen xifres negatives.

La situació és especialment preocupant perquè, simultània-
ment, les decisions dels empresaris industrials estan molt in-
fluenciades per la conjuntura de l'entorn espanyol i europeu on
tampoc és previsible una recuperació del sector industrial a
curt termini. En aquest sentit, les darreres dades disponibles no
confirmen el manteniment durant el segon quadrimestre del
creixement de les exportacions catalanes, que havien iniciat
una lleu millora el passat mes d’abril i puntualment van gene-
rar expectatives sobre una possible represa de la demanda
externa pel sector industrial català.

Font (per a tot l’apartat): Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i elaboració
pròpia.
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En les darreres edicions hem seguit atentament l’evolució de la
cartera de comandes que ens permet conèixer anticipadament
–i de manera força ajustada– com evolucionarà la producció els
propers mesos; i al respecte hem de dir que s’han complert les
previsions menys favorables, afectant especialment al tèxtil, les
indústries del paper i arts gràfiques, dels productes metàl·lics i
maquinària i dels mobles. Poques són, doncs, les branques
d’activitat que s’han pogut mantenir al marge del procés de
deteriorament constant de l'activitat del sector industrial de la
regió metropolitana. 

A banda de l’alimentació, l’excepció més clara és la indústria
farmacèutica i química fina que manté a l’alça tots els seus in-
dicadors i que per tant, constitueix una situació clarament atí-
pica en l’actual context. No és menys cert que una bona part de
la seva xifra de negoci és independent de la demanda i capaci-
tat de consum privat.

En relació amb l’evolució dels preus, un dels trets més relle-
vants que es desprenen de les darreres enquestes de conjuntura
industrial, és la continuïtat de la seva tendència descendent, a
la que han contribuït bàsicament la manca de pressió de la
demanda i la moderació que han mantingut els preus energètics
i de les matèries primeres.

Total indústria (dades provisionals)

A) Resultats del bimestre observat
2001 2002

comparats amb l’anterior (%) jl-ag st-oc nv-ds gn-fb mç-ab mg-jn jl-ag

1) Producció Igual 31 28 37 41 41 43 37
Saldo –31 17 –18 19 2 9 –31

2) Vendes totals Igual 34 26 31 37 32 38 31
Saldo –30 21 –28 19 8 –13 –35

3) Vendes en el mercat exterior Igual 43 34 36 48 39 40 35
Saldo –24 15 –24 17 –7 9 –26

4) Preus de venda Igual 75 69 80 63 54 75 72
Saldo –3 –18 –11 –3 7 –14 –18

B) Situació al final del bimestre (%)

5) Marxa dels negocis Normal 60 52 55 62 60 67 62
Saldo 5 17 6 –8 –10 –3 –1

6) Estocs de productes elaborats Igual 69 58 58 67 64 69 56
Saldo 9 –6 –5 10 9 13 21

7) Cartera de comandes Normal 60 58 52 55 55 59 61
Saldo –16 –7 –12 –22 –32 –25 –24

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 65 58 58 61 64 62 57

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)

9) Producció Manteniment 43 54 56 56 52 53 45
Saldo 25 –22 22 25 18 27 33

10) Vendes Manteniment 40 49 55 56 45 50 49
Saldo 25 –22 24 28 16 27 31

11) Cartera de comandes Manteniment 44 63 63 57 52 53 60
Saldo 7 –11 16 20 9 22 9

12) Preus de venda Manteniment 79 59 55 63 82 84 79
Saldo –6 13 17 22 –2 –2 –10

13) Ocupació Manteniment 51 78 76 73 66 57 50
Saldo 10 –10 –9 –2 –9 16 24

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 77,9 76,0 76,4 83 78,7 76,6 76,7
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Sistema bancari

L’alentiment del creixement econòmic afegeix una raó
suplementària al procés de reordenació de les diverses xarxes
d’oficines de bancs i caixes. 

Les darreres dades conegudes d’oficines d’entitats creditícies
d’atenció al públic operatives a Barcelona mostren la continuïtat
de la tendència descendent dels darrers anys. Després d’assolir
màxims absoluts ara fa quatre anys, amb una dotació mitjana
d’aproximadament una oficina operativa per 660 residents de
dret –al conjunt de Catalunya aquesta relació era d’una oficina
per 835 habitants-, actualment, les poc més de dues mil oficines
localitzades a la ciutat representen una dotació comparable a
l’existent ara fa quinze anys. Les fusions i absorcions d’entitats
de crèdit i l’ampliació i diversificació dels canals de distribució
de serveis financers aprofitant les possibilitats que ofereix el
progrés tecnològic, han estat els principals factors explicatius
d’aquest procés de contracció del nombre d’oficines bancàries
d’atenció al públic. Un procés comú a la pràctica totalitat del
territori amb l’excepció d’aquelles àrees tradicionalment
deficitàries en la dotació d’aquest tipus de serveis. És el cas de
l’entorn metropolità, que encara manté un suau creixement,
molt proper, però, a l’estancament.

Un altre tret característic mantingut al llarg dels darrers anys i
que es manifesta de manera homogènia a tot el territori és la
constant pèrdua de pes de les oficines de bancs a favor de les
caixes d’estalvi. Prenent com a referència l’evolució al conjunt
de Catalunya, es constata que el procés de reducció del nombre
de sucursals bancàries dura ja deu anys. Una tendència accen-
tuada a partir del 1998. Contràriament, el col·lectiu de les caixes
ha mantingut al llarg del darrer decenni un ritme d’expansió del
nombre d’oficines per sobre del 3% de mitjana anual. 

Una conseqüència directa de la reducció del nombre d’entitats i
de sucursals i especialment de la creixent aplicació de noves
tecnologies en la distribució i comercialització de serveis finan-
cers, ha estat l’estancament dels volums d’ocupació sectorial.
Segons les dades de la Seguretat Social, els gairebé 46.000 as-
salariats que a mitjan d’enguany depenien directament de les
entitats de crèdit al conjunt de Catalunya és un nombre equiva-
lent a la mitjana anual dels darrers cinc anys. Aquest aparent
estancament possiblement s’hagi de matisar per l’efecte de
l’externalització de determinades tasques i serveis auxiliars no
estratègics en relació amb l’activitat principal. Sense aquest
efecte, important en termes quantitatius com posa de relleu el
fort creixement que durant la segona meitat dels noranta ha acu-
mulat l’ocupació a l’agregat d’Empreses de serveis a les em-
preses, de ben segur que les xifres d’ocupació al sector de les
entitats de crèdit mostrarien una tendència lleument positiva.

Variació (%) Total Banca Caixes Cooper.

juny 2002/juny 2001
Barcelona –3,1 –9,1 0,5 –3,7
Catalunya –1,0 –8,3 2,4 13,6
Espanya –1,2 –8,3 3,0 5,6

des. 2001/des. 2000
Barcelona –2,2 –6,7 0,6 –3,7
Catalunya –0,1 –6,4 2,9 14,2
Espanya –0,7 –6,7 2,9 5,2

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya

jn.2002/jn.2001 –1,3 –0,6 –0,7 n.d.
ds.2001/ds.2000 0,2 1,1 0,7 0,5
ds.2000/ds.1999 –6,0 –3,6 1,4 0,3

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

Treballadors assalariats de les entitats de crèdit

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 44.551 248.084

març 2000 27.482 35.499 44.838 n.d.
juny 2000 25.431 33.887 45.522 n.d.
set. 2000 25.447 33.816 45.370 n.d.
des. 2000 25.551 33.842 45.163 248.951

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 45.496 250.119

març 2002 25.537 34.160 45.512 n.d.
juny 2002 25.538 34.336 45.687 n.d.

Nombre d’oficines                                   (juny 2002)

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

Barcelona 2.041 706 1.309 26
Resta província 3.088 872 2.150 66
Resta Catalunya 1.993 622 1.338 33
Total Catalunya 7.122 2.200 4.797 125

Madrid 2.826 1.443 1.351 32
Resta província 1.869 753 1.093 23
Total Espanya 38.353 14.108 20.069 4.176

Font (per a tot l’apartat, si no s’indica el contrari): Banco de España.
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La incertesa que impera als mercats financers internacionals i
el baix nivell dels tipus d’interès reals a Espanya poden explicar
la recuperació dels dipòsits bancaris i el manteniment del ritme
de creixement del crèdit.

En paral·lel a aquest aparent estancament de la dotació de
serveis financers a peu de carrer, l’activitat creditícia de bancs
i caixes ha mantingut un creixement espectacular. En els darrers
deu anys, mentre el PIB escassament es doblava, el saldo viu
del crèdit bancari al sector privat –empreses i unitats familiars–
pràcticament s’ha triplicat. Per contra, la captació de passiu en
forma de dipòsits del sector privat s’ha vist directament afec-
tada per la pèrdua d’atractiu de les col·locacions més tra-
dicionals enfront de la inversió directa en renda variable i en
béns immobles. De la combinació d’ambdues variables en re-
sulta un sector privat molt més endeutat que ara fa deu anys.
Amb la diferència substancial que actualment suporta uns tipus
d’interès nominals i reals sensiblement més baixos que durant
els primers noranta.          

La notable pèrdua d’impuls que per segon any consecutiu viu
l’economia catalana, especialment de la mà del sector primari,
de l’activitat industrial i de la inversió empresarial, es reflecteix
en l’atonia que mostra la demanda de crèdit bancari per part de
les unitats productives d’aquests dos sectors econòmics. La
construcció i el conglomerat dels serveis a la venda són els
sectors productius que han acaparat més crèdit durant el darrer
any. Amb tot, el segment més dinàmic ha estat el de les famílies,
bàsicament per a finançament d’immobiliari, però també i de
forma creixent durant el primer semestre d’enguany, per la com-
pra de serveis i béns no duradors.  

província província
Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya

Dipòsits

juny 2002 / juny 2001 14,3 13,4 8,6 10,4
des. 2001 / des. 2000 4,9 5,2 23,6 12,2
des. 2000 / des. 1999 5,4 6,5 10,0 12,7

Crédit

juny 2002 / juny 2001 11,4 13,0 12,8 12,5
des. 2001 / des. 2000 8,5 9,0 11,3 11,3
des. 2000 / des. 1999 16,8 16,6 13,4 17,5

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

Dipòsits del sector privat Crèdit al sector privat

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

des. 1991 44.259 9.774 54.033 51.628 251.798 31.669 7.577 39.246 55.151 203.156
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

març 2000 66.401 15.223 81.624 108.233 448.074 71.996 16.707 88.703 117.768 463.634
juny 2000 67.537 15.973 83.510 108.975 458.515 77.020 18.298 95.318 120.083 488.708
set. 2000 68.113 16.390 84.503 114.618 471.909 78.798 18.035 96.833 123.188 502.932
des. 2000 71.590 17.230 88.820 114.301 489.685 83.306 18.672 101.978 128.436 526.633

març 2001 70.256 16.852 87.108 120.572 491.778 84.304 18.934 103.238 127.220 530.387
juny 2001 72.568 17.619 90.187 126.050 515.833 87.908 19.976 107.884 133.350 556.262
set. 2001 72.967 18.328 91.295 128.838 522.616 87.171 19.898 107.069 144.930 566.132
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
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Total negociat
Variació (%) Barcelona Madrid

2n.tr.2002/2n.tr.2001 46,3 –2,5
1r.sem.2002/1r.sem.2001 65,2 –12,6

2001/2000 35,0 –13,0
2000/1999 35,4 72,9

El volum de negoci canalitzat per Borsa de Barcelona continua a
l’alça malgrat la pèssima evolució dels índexs i en contraposició
manifesta al comportament de la resta del mercat espanyol de
renda variable.

Les dades corresponents als mesos centrals d’enguany re-
flecteixen que malgrat la conjuntura poc favorable que han
viscut els mercats financers arreu del món, especialment els de
renda variable, Borsa de Barcelona ha continuat registrant cre-
ixements espectaculars en els volums efectius negociats. I no
tan sols en la negociació de renda fixa pública que havia estat el
motor del mercat barceloní durant el 2001, sinó que el segment
més dinàmic ha estat la negociació de renda variable. Un fet
sorprenent atesa l’evolució de la resta de borses i més con-
cretament la pèrdua d’impuls de la de Madrid, en línia amb la
disminució dels volums de capitalització del mercat de renda
variable.   

Deixant de banda el diferent impacte que la crisi borsària té en
el volum de negoci de les diverses societats rectores del mercat
espanyol, el fet cabdal i preocupant és l’impacte que aquesta
crisi borsària –amb múltiples desencadenants– pot arribar a
tenir si s’accentua i perdura en el temps sobre el ritme de crei-
xement de les grans empreses espanyoles i sobre la capacitat i/o
propensió al consum/inversió dels inversors finals. Un col·lec-
tiu que durant la segona meitat dels noranta va créixer nota-
blement.

Renda variable negociada a Borsa de Barcelona

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

milions d'€

1999 2000 2001 2002
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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’Euros)

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
1r.tr. 16.342,8 105.113,6 8.619,6 130,0 7,7 126,5 24.997,9 105.582,0
2n.tr. 12.870,2 88.291,1 8.422,9 60,4 26,2 57,1 21.350,1 88.638,3
3r.tr. 9.761,0 99.399,0 7.226,8 106,6 21,3 45,8 17.048,9 99.755,3
4t.tr. 12.078,7 98.736,9 6.492,6 38,5 115,8 144,5 18.730,1 99.210,0

2001 59.026,1 340.608,1 50.500,2 319,8 653,2 171,8 111.043,6 343.358,1
1r.tr. 10.109,8 101.277,5 8.603,8 39,8 27,1 40,8 18.968,9 102.781,1
2n.tr. 13.953,8 87.486,6 13.801,1 56,4 264,8 24,1 28.310,5 87.839,9
3r.tr. 16.403,6 72.777,3 13.010,8 45,4 331,4 29,5 30.076,4 73.057,8
4t.tr. 18.558,9 79.066,7 15.084,5 178,2 29,9 77,4 33.687,7 79.679,3

2002
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
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Base 2001

Nota: les dades dels tres últims mesos són provisionals. Font (per a tot l’apartat): INE i Eurostat.

Catalunya Espanya Subjacent

IPC
(variació interanual)
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Preus de consum

Variació (%) set.02/set.01 des.01/des.00 des.00/des.99

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

El progressiu refredament de la demanda de consum
s’intueix com el principal factor explicatiu dels
signes de contenció de la inf lació subjacent. 

Durant els trimestres centrals de l’any, la taxa d’inflació intera-
nual s’ha situat en el 3,6% a Catalunya i una dècima menys a
la província de Barcelona i al conjunt d’Espanya, gairebé un
punt percentual per sobre del nivell en què es va tancar el 2001.
Sembla que l’impacte de la introducció de l’euro sobre la con-
tenció dels preus de béns i serveis ha estat molt efímer. D’altra
banda, la revalorització de l’euro enfront del dòlar ha compen-
sat parcialment l’impacte inflacionista derivat de la recuperació
dels preus del petroli per la conflictiva situació d’Orient Mitjà
i l’amenaça d’invasió militar a l’Iraq. L’argument de l’encari-
ment del petroli com a principal responsable de que la inflació
acumulada durant els primers nou mesos d’enguany superi les
previsions oficials per al conjunt de l’any s’ha de matisar atesa
la contenció mostrada pels preus de consum al conjunt de la
Unió Europea d’ençà començament d’any.

Una conseqüència immediata de la divergència que al llarg dels
dos trimestres centrals d’enguany han mostrat els increments
dels preus de consum a Espanya i a la majoria d’economies
europees ha estat el nou repunt i la posterior estabilització del
diferencial d’inflació entre Espanya i la UE a l’entorn d’1,5
punts. Una magnitud que se situa novament en els màxims de
la segona meitat del 2000 i primers mesos del 2001.

Un cop assimilats i  compensats els alts i  baixos dels
components més volàti ls,  l ’ índex general s’ajusta a
la tendència de fons que marca la inf lació subjacent.

En fer aquesta comparació amb la situació de dos anys enrere
s’ha de tenir present que mentre el diferencial del 2000-2001
era imputable bàsicament als elements més volàtils de l’ano-
menada “cistella de la compra” –petroli i aliments sense ela-
borar–, durant els mesos d’estiu la diferència entre els dos
índexs s’ha reduït progressivament fins a anul·lar-se. Una pri-
mera lectura apunta a que s’ha passat d’un repunt inflacionista
–el del 2000– amb un elevat component conjuntural a una
situació inflacionària de caràcter més estructural. Caldrà seguir
amb atenció l’evolució dels preus de consum els propers me-
sos per confirmar o no aquesta primera impressió. 

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

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

Base 1992

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
E 101,3 101,3 102,2 103,6 103,9 104,0 103,2 103,5 103,9
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Preus de consum

IPC harmonitzat
(variació interanual)
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Per components de la despesa, els més inflacionistes tant a Ca-
talunya com a Espanya en el que va d’any han estat el de Be-
gudes alcohòliques i tabac, Hostaleria i restauració, Alimen-
tació i Altres. A destacar també el canvi de signe en compara-
ció amb un any enrere dels preus de l’epígraf del Transport,
que recullen directament el canvi d’orientació dels preus del
petroli, i el manteniment, per tercer any consecutiu, del des-
cens de l’índex de les Comunicacions.

En comparació amb l’evolució per components a nivell euro-
peu, les diferencies més significatives es detecten en el conjunt
de l’Alimentació i en l’apartat de Begudes alcohòliques i
tabac. També són notables les diferències en l’Hostaleria i res-
tauració, Vestit i calçat i en les despeses d’Habitatge. L’únic
epígraf que ha evolucionat en la línia de frenar el procés infla-
cionista i retallar el diferencial de preus amb la resta de la UE
ha estat el de les Comunicacions.

Pel que fa als preus industrials, l’estabilitat d’uns increments
força moderats pot ser la característica que defineix la seva
evolució en el que va d’any. La feblesa de la demanda de béns
manufacturats, juntament amb l’atonia en la que es mou des de
fa mesos la inversió empresarial en béns d’equipament i l’ex-
cés de capacitat instal·lada en nombrosos sectors, dibuixen una
situació gens procliu a augments dels preus de venda.

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

st.02/st.01 ds.01/ds.00 ds.00/ds.99 st.02/st.01 ds.01/ds.00 ds.00/ds.99 st.02/st.01 ds.01/ds.00 ds.00/ds.99

Aliment. i begudes no alcohòliques 5,0 5,7 — 4,8 5,9 3,5 1,7 4,9 2,2
Begudes alcohòliques i tabac 6,2 4,0 — 6,2 4,2 3,8 3,6 2,8 2,4
Vestit i calçat 0,7 4,2 3,4 3,1 3,2 2,3 0,6 0,7 –0,2
Habitatge 3,2 1,2 5,7 2,4 1,8 4,6 1,0 1,3 4,7
Parament de la llar 2,4 3,4 3,4 1,9 2,8 3,0 1,4 1,9 0,8
Medicina 2,4 2,7 3,5 2,5 2,7 3,1 2,6 1,4 1,8
Transport 2,7 –2,9 — 2,6 –2,9 1,8 1,9 –0,8 3,5
Comunicacions –2,9 –2,4 — –2,8 –2,6 –2,9 –0,6 –1,8 –4,9
Lleure i cultura 3,0 4,6 — 2,2 4,3 5,0 1,5 1,8 0,8
Ensenyament 4,3 4,1 — 3,8 4,1 5,3 4,0 4,0 3,9
Hoteleria i restauració 5,9 4,5 — 6,0 4,7 4,6 4,4 3,7 3,1
Altres 4,7 3,6 — 4,1 3,5 3,3 2,8 3,3 2,2

Total 3,6 2,8 4,2 3,5 2,7 4,0 1,9 2,0 2,3



26

Consum d’energia i aigua

Font: Gas Natural S.A. Dades recollides pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament
de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Total Domèstic Comercial

2n.tr.2002/2n.tr.2001 –5,6 n.d. n.d.
1r.sem 2002/1r.sem.2001 15,9 n.d. n.d.

2001/2000 –12,5 –14,5 –4,0
2000/1999 1,8 2,7 –0,2

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

2n.tr. 2002 / 2n.tr. 2001 –7,3 –5,4 –6,1 –30,4
1r.sem.2002/1r.sem.2001 –1,4 0,4 –1,5 –19,7

2001/2000 –0,5 –0,8 –0,1 0,6
2000/1999 0,6 1,5 –0,2 0,0

variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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El retrocés del consum d’aigua i de gas canalitzat durant el
segon trimestre contrasta amb l’expansió registrada durant
el trimestre anterior. 

En el cas del gas canalitzat, el descens en termes interanuals
s’ha d’imputar tant a la suavitat de les temperatures de final
d’hivern i començament de primavera com a l’atonia del crei-
xement que mostra una bona part del teixit productiu industrial.
Cal considerar també la possibilitat que una part d’aquest
requeriment energètic s’hagi satisfet via altres fonts d’energia,
bàsicament electricitat.  

Pel que fa al consum d’aigua, la davallada del segon trimestre
situa novament aquest tipus de consum en la tendència de con-
tenció que el caracteritza d’ençà mitjan dels noranta. Una con-
tenció especialment significativa en el consum d’aigua per a
serveis públics, bàsicament rec de zones verdes i neteja viària,
que ha estat possible gràcies al creixent aprofitament de l’aigua
del subsòl. De fet no es tracta tant d’un menor consum d’aigua
sinó d’una utilització més racional de les reserves i capacitats
disponibles. 

Consum de gas canalitzat
Total Usos (milions de tèrmies)

milions de
Període Núm. índex tèrmies Domèstic Comercial

1990 100,0 2.188,9
1991 115,4 2.525,4
1992 120,0 2.626,0
1993 118,9 2.602,5
1994 115,4 2.526,1 1.746,6 779,5

1995 111,3 2.436,0 1.645,7 790,3
1996 120,7 2.642,9 1.806,1 836,7
1997 118,5 2.594,3 1.771,0 823,2
1998 124,1 2.715,6 1.854,2 861,4
1999 139,8 3.059,6 2.126,1 933,5

2000 142,4 3.115,9 2.184,0 931,9
1r.tr. 1.226,9 871,5 355,4
2n.tr. 813,7 596,1 217,5
3r.tr. 428,7 290,9 137,8
4t.tr. 646,7 425,4 221,3

2001 126,2 2.762,8 1.868,2 894,6
1r.tr. 1.081,8 752,1 329,7
2n.tr. 753,5 539,0 214,6
3r.tr. 399,8 275,8 123,9
4t.tr. 527,7 301,3 226,4

2002
1r.tr. 1.416,7 n.d. n.d.
2n.tr 711,2 n.d. n.d.

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

Comercial
Període Núm.índex milers m3 Domèstic i industrial Altres

1990 100,0 138.979 81.395 45.998 11.585
1991 99,4 138.081 81.689 44.153 12.239
1992 94,9 131.842 79.947 40.848 11.048
1993 89,0 123.660 76.854 35.662 11.143
1994 87,0 120.914 76.153 34.550 10.211

1995 85,9 119.319 75.739 33.428 10.151
1996 83,3 115.716 74.335 32.672 8.709
1997 83,6 116.217 74.831 33.413 7.973
1998 83,7 116.353 74.523 33.473 8.357
1999 82,4 114.464 72.930 33.043 8.491

2000 82,8 115.130 74.044 32.972 8.114
1r.tr. 29.123 19.493 7.754 1.876
2n.tr. 28.880 18.855 8.099 1.926
3r.tr. 29.266 18.401 8.644 2.221
4t.tr. 27.861 17.295 8.475 2.091

2001 82,4 114.544 73.448 32.936 8.159
1r.tr. 27.723 18.692 7.415 1.616
2n.tr. 29.011 18.834 8.235 1.941
3r.tr. 29.953 18.577 8.937 2.439
4t.tr. 27.856 17.344 8.349 2.163

2002
1r.tr. 29.027 19.835 7.685 1.506
2n.tr. 26.904 17.823 7.731 1.350



Barcelona economia 50

27

Matriculació de vehicles

Província de Barcelona

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

jl.-ag.2002/jl.-ag.2001 –5,2 13,4 –22,5
1r.sem.2002/1r.sem.2001 –14,2 23,6 –15,5

2001/2000 –1,7 30,8 –24,6
2000/1999 –2,6 20,8 –14,3

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

Les vendes de vehicles durant l’estiu passat mostren els primers
signes de moderació de la tendència descendent mantinguda
durant la primera meitat d’any.

La correcció que s’intueix de les darreres dades de matricula-
cions de vehicles no treu que dels darrers vint-i-quatre mesos,
dinou han presentat variacions interanuals negatives pel que fa
a la província de Barcelona, mentre que a Catalunya, només
dos mesos han tancat en positiu. La contundència de les xifres
i la generalització del descens al conjunt d’Espanya i de la Unió
Europea ha obligat els fabricants a revisar a la baixa les seves
estimacions de producció i vendes pel que fa al conjunt de
l’any. Tot i el lleu retrocés acumulat durant el bienni 2000-
2001, les matriculacions de vehicles a la província s’havien
mantingut en zona de màxims històrics, sempre per sobre de les
250.000 unitats anuals. Enguany però, el retrocés s’ha intensi-
ficat i, atesa l’evolució dels primers vuit mesos, s’espera una
davallada propera al deu per cent pel conjunt de l’any.

Si atenem a les dues possibilitats d’anàlisi que ofereix aquesta
variable, ja sigui com a indicador d’activitat econòmica o de
capacitat de despesa i indirectament de renda disponible en
mans de les famílies, la davallada del nombre de matricula-
cions registrada en el que va d’any reflecteix tant el retrocés de
la inversió de les empreses en béns d’equipament com la crei-
xent pèrdua de confiança que mostren els consumidors, atra-
pats entre un elevat nivell d’endeutament i una notable pèrdua
patrimonial i de solvència associada a la crisi dels mercats
financers. Un factor explicatiu addicional pot ser l’impacte
diferit de l’avançament als darrers mesos del 2001 d’algunes
adquisicions motivades bàsicament per la necessitat de blan-
quejar discretament capitals opacs al fisc davant la imminència
de la substitució de la pesseta per l’euro.

En contraposició a la davallada de les matriculacions, ha con-
tinuat augmentant el nombre de vehicles donats de baixa. Una
tendència accentuada aquests darrers dos anys i que pràctica-
ment ha esgotat la seva capacitat de creixement si no s’amplien
els ajuts públics al desballestament. El fet és que, atès l’elevat
grau de motorització que ha assolit la població de l’àrea de
Barcelona i per extensió de Catalunya, la matriculació de vehi-
cles nous està cada cop més lligada al motiu de substitució i
modernització del parc. En conseqüència, el saldo entre altes i
baixes, que es pot considerar una aproximació teòrica a la va-
riació del parc automobilístic, continua reduint-se. La tendència
apunta a una dotació per enguany de les més baixes d’ençà el
1995 i tot fa pensar que aquesta serà la tònica a mitjà termini.  

Evolució del parc automobilístic  
Província de Barcelona Catalunya

Període Matriculacions Baixes Saldo Matriculacions

1990 204.151 64.695 139.456 267.359
1991 185.902 61.557 124.345 240.552
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
1r.tr. 68.267 24.511 43.756 87.318
2n.tr. 73.778 27.375 46.403 92.881
3r.tr. 56.833 23.122 33.711 73.780
4t.tr. 58.559 31.547 27.012 74.477

2001 253.097 139.349 113.748 318.543
1r.tr. 66.068 33.204 32.864 82.882
2n.tr. 71.320 35.765 35.555 89.834
3r.tr. 56.988 30.990 25.998 73.138
4t.tr. 58.721 39.390 19.331 72.689

2002
1r.tr. 58.021 44.490 13.531 67.170
2n.tr. 59.876 40.758 19.118 78.689
jl.-ag. 40.561 23.389 17.172 51.524

Vehicles matriculats
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milers de vehicles variació (%)

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

3r.tr.2002/3r.tr.2001 –1,6 2,7 –1,3
1r.sem.2002/1r.sem.2001 –3,8 9,9 2,8

2001/2000 –5,6 16,4 –4,2
2000/1999 1,6 1,3 1,6

Escombraries recollides

Escombraries recollides (en contenidors)            (tones)

Any Domiciliàries Selectiva Total

1990 625.793 n.d. n.d.
1991 656.371 n.d. n.d.
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 658.067 44.204 702.270
1r.tr. 169.322 12.858 182.180
2n.tr. 169.284 10.616 179.900
3r.tr. 147.314 9.080 156.394
4t.tr. 172.146 11.650 183.796

2001 621.179 51.457 672.636
1r.tr. 162.771 13.213 175.984
2n.tr. 157.543 12.301 169.844
3r.tr. 140.347 11.844 152.191
4t.tr. 160.518 14.099 174.617

2002
1r.tr. 151.946 14.117 166.063
2n.tr. 156.117 13.916 170.033
3r.tr. 138.119 12.162 150.281

Nota: Les dades de l'any en curs són provisionals.
Font (per a tot l’apartat): Direcció de Serveis de Neteja Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona.

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Recollida selectiva en contenidors
milers de tones variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
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Des de la darrera revisió del Programa Metropolità de Gestió
de Residus Municipals, al novembre del 2001, s’ha avançat més
en els objectius referents a la recollida selectiva i les recollides
específiques que en d’altres objectius, com el referit a la
reducció dels residus municipals.

Efectivament, l’increment de la recollida selectiva continua a
bon ritme i actua favorablement sobre dos importants objectius
complementaris: separar i recuperar la màxima quantitat de
materials valuosos de la bossa d’escombraries i disminuir tant
com es pugui la quantitat de residus que es porten a la incine-
ració i a l’abocador.

Si bé des de 1993 la recuperació del vidre ha anat incremen-
tant-se anualment i s’ha convertit en la fracció més consolida-
da pel que fa a la recollida selectiva i la recuperació del paper-
cartró ha estat la més sensible a les variacions de preu del mer-
cat, també cal considerar que la recollida d’envasos lleugers ha
experimentat significatius i continuats increments des de finals
de l’any 1999, que donen raó de la fermesa d’aquest tipus de
recollida. El seu foment, a més de disminuir la quantitat de resi-
dus portats a incineració o a l’abocador, també suposa un estal-
vi ambiental tant de primeres matèries, que han entrat nova-
ment en el procés productiu, com d’energia.

Per tant, la lectura de les dades permet interpretar que d’un
costat va guanyant adeptes la cultura de separar les deixalles a
l’hora de dipositar-les als contenidors i d’un altre es palesa que
la quantitat de residus que es generen en l’àmbit domèstic –que
durant el segon trimestre manté la tònica de contenció en la
generació d’escombraries de rebuig– està estretament relacio-
nada amb les característiques inherents al tipus de vida urbana
més estesa. Ens referim a l’augment de residus generats en les
activitats diàries fora de l’àmbit de la llar i al foment d’hàbits
de consum que afavoreixen l’ús d’envasos i embalatges, no
imprescindibles. Efectivament, tot i l’augment de població de
fet durant els darrers anys, així com l’increment de llocs de tre-
ball i d’activitat econòmica, el volum global d’escombraries
domèstiques no ha seguit una evolució paral·lela, sinó que
l’augment es reflecteix en la recollida comercial i altres recol-
lides específiques en establiments de restauració, oficines etc.

Recollida selectiva (en contenidors)                     (tones)

Període Paper Envasos Vidre Total

1993 n.d. n.d. 7.857 13.311
1994 n.d. n.d. 9.202 15.601
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
1r.tr. 7.166 1.639 4.053 12.858
2n.tr. 5.239 1.633 3.744 10.616
3r.tr. 4.379 1.440 3.261 9.080
4t.tr. 5.904 1.835 3.911 11.650

2001 26.854 8.016 16.588 51.457
1r.tr. 6.781 1.961 4.470 13.213
2n.tr. 6.302 1.980 4.019 12.301
3r.tr. 6.403 1.876 3.565 11.844
4t.tr. 7.367 2.198 4.534 14.099

2002
1r.tr. 7.038 2.300 4.779 14.117
2n.tr. 6.987 2.401 4.528 13.916
3r.tr. 5.975 2.162 4.024 12.162
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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-jn 2002/gn-jn. 2001

Total 1,7 –1,5 2,1 6,3 –42,9 3,4 5,5 5,0 –7,4
Cabotatge –8,4 –4,5 3,9 –34,1 –57,6 –13,8 10,2 –26,9 –40,1
Exterior 4,3 0,0 1,2 20,3 –29,5 6,1 4,8 10,8 –4,0

2001/2000

Total 5,6 2,2 4,0 3,8 –15,3 7,6 2,1 6,2 32,4
Cabotatge 11,5 5,0 3,5 0,2 22,7 22,9 5,7 36,5 77,1
Exterior 4,6 0,9 4,2 5,1 –29,9 5,7 1,6 2,8 30,0

Port: mercaderies i passatgers

Després de l’atonia mostrada per l’activitat portuària durant els
primers mesos d’enguany, les dades disponibles del segon tri-
mestre avancen el que sembla un cert repunt del ritme de
creixement del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona. Un
repunt extraordinàriament moderat, consistent amb la situació
d’estancament i d’expectatives incertes que es viu a nivell
mundial tant pel que fa al creixement econòmic com als inter-
canvis comercials. 

Els gairebé 8,5 milions de tones de mercaderies que han passat
pel port durant el segon trimestre d’enguany representen un
augment del 2,9% sobre el volum de tràfic del mateix període
del 2001. Alhora, representa també un nou màxim trimestral en
tota la història del port de Barcelona i és la primera vegada que
se supera el milió de tones mensuals embarcades. Pel conjunt
del semestre, els poc més de 16,2 milions de tones de merca-
deries que han passat pel port equivalen a un augment inter-
anual de l’ordre de l’1,7%. El creixement tendencial a mitjan
d’any se situava lleument per sobre del 2%.

Nota: a partir de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trànsit de la mercaderia i no segons documents. 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

1990 5.367 12.662 3.627 2.817 447 6.991 1.293 2.855 2.809 8.945
1991 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862 2.607 9.917
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
1r.tr. 2.531 4.733 2.174 1.835 76 2.350 281 548 1.696 4.254
2n.tr. 2.739 4.928 2.478 2.142 96 2.197 165 589 1.842 4.368
3r.tr. 2.943 4.341 2.490 2.037 130 1.780 323 524 1.958 3.861
4r.tr. 2.802 4.788 2.468 1.961 76 2.261 258 566 2.008 4.278

2001 11.256 20.213 9.994 8.142 392 9.123 870 2.948 7.569 17.720
1r.tr. 2.712 5.014 2.332 1.924 111 2.390 269 701 1.825 4.281
2n.tr. 2.928 5.296 2.618 2.200 106 2.285 205 811 1.910 4.624
3r.tr. 2.906 4.841 2.604 2.103 102 2.061 200 677 1.952 4.319
4t.tr. 2.719 5.062 2.440 1.915 73 2.387 196 760 1.881 4.496

2002
1r.tr. 2.495 5.257 2.261 1.963 74 2.632 161 662 1.643 4.594
2n.tr. 3.060 5.404 2.793 2.388 157 2.278 110 737 2.093 4.856
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Port: mercaderies i passatgers

Variació (%) Exterior Cabotatge Total

2n.tr.2002/2n.tr.2001 9,7 –4,8 6,4
1r.sem.2002/1r.sem.2001 3,1 –3,3 1,7

2001/2000 2,4 –0,8 1,7
2000/1999 13,9 7,3 12,4

El dinamisme de la càrrega general compensa la davallada dels
dolls sòlids i assumeix novament el protagonisme de l’augment
del tràfic portuari de mercaderia.

La notable reactivació del tràfic de mercaderia de càrrega
general –categoria que inclou la pràctica totalitat de productes
elaborats i semi-elaborats, amb l’excepció de matèries primeres
i de primera transformació, productes agrícoles, químics, ener-
gètics, etc, comercialitzats a granel– ha permès compensar el
lleu retrocés que aquest mateix agregat de mercaderies havia
registrat durant el primer trimestre i tancar així la primera
meitat d’any amb un creixement interanual del 3,6%, lleument
superior al del conjunt del 2001. La tendència de fons –calcu-
lada a partir de l’evolució dels darrers dotze mesos– indica un
ritme de creixement a l’entorn del 2,5%.     

Atès que més del 70% de la càrrega general es transporta
conteneritzada, era d’esperar l’augment del nombre de con-
tenidors que han passat pel port. Igual que en el cas de la càr-
rega general, l’augment del tràfic de contenidors durant el
segon trimestre ha compensat àmpliament el retrocés de
començament d’any. En aquest cas però, tant el creixement
semestral com el dels darrers dotze mesos presenten taxes
lleument per sota del 2%, donant continuïtat a l’evolució del
2001. 

Tràfic de càrrega general

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

milers de tones variació (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
9.000

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Tràfic de contenidors
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Tràfic de contenidors

Nombre de contenidors (Teus) Números  

Període Exterior Cabotatge Total Índex

1990 n.d. n.d. 447.920 100,0
1991 n.d. n.d. 488.917 109,2
1992 n.d. n.d. 552.309 123,3
1993 391.934 109.212 501.146 111,9
1994 476.531 128.825 605.356 135,1

1995 539.547 149.777 689.324 153,9
1996 608.203 159.033 767.236 171,3
1997 762.097 209.824 971.921 217,0
1998 842.097 253.016 1.095.113 244,5
1999 944.855 290.132 1.234.987 275,7

2000 1.075.954 311.438 1.387.392 309,7
1r.tr. 252.819 72.510 325.329
2n.tr. 277.695 85.418 363.113
3r.tr. 275.747 80.845 356.592
4t.tr. 269.693 72.665 342.358

2001 1.101.975 309.079 1.411.054 315,0
1r.tr. 252.033 72.308 324.341
2n.tr. 289.470 84.950 374.420
3r.tr. 285.783 73.430 359.213
4t.tr. 274.689 78.391 353.080

2002
1r.tr. 240.846 71.215 312.061
2n.tr. 317.456 80.853 398.309
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Tot i l’atonia del comerç mundial, el tràfic portuari de
mercaderies durant la primera meitat d’enguany s’ha recolzat
bàsicament en la importació.

Deixant de banda el notable creixement del tràfic d’hidro-
carburs –d’importació en un 88%– l’augment del tràfic de la
resta de mercaderia s’ha d’imputar a l’impuls del tràfic d’en-
trada i més concretament, al de càrrega general. Mentre
l’agregat de sòlids a granel –bàsicament ciment, fava de soja,
cereals, etc– ha clos el primer semestre amb un notable descens
del nombre de tones manipulades a les instal·lacions portuàries,
el volum de càrrega general desembarcada ha augmentat un
5,5% en comparació amb el primer semestre del 2001. 

Una observació més detallada revela el creixent protagonisme
del port com a porta d’entrada del gas natural que es consumeix
a Catalunya. Un tràfic majoritàriament d’importació. Contrà-
riament, el tràfic de la resta de productes energètics ha retroce-
dit lleument com a conseqüència tant del refredament de l’acti-
vitat productiva i la desacceleració del consum com per l’incre-
ment registrat un any enrere. En tot cas, aquests dos agregats,
que concentren aproximadament el 28% del tràfic total, con-
tinuen sent els dos epígrafs més importants en termes de pes del
total del tràfic portuari de mercaderies. 

Amb un 9,5% del total, el conjunt de productes químics és el
tercer agregat en nombre de tones del total de mercaderies que
han passat pel port durant els primers sis mesos d’enguany. A
diferència del 2001, en el que el seu ritme de creixement fou
lleument menor que el del conjunt del tràfic, la trajectòria
ascendent d’enguany és molt notable, superant el 8%. De la
resta d’epígrafs que han aconseguit tancar el primer semestre
amb volums superiors als d’un any enrere destaquen també els
productes metal·lúrgics, els materials de construcció llevat de
ciment i clínker, el paper i pasta i una bona part dels productes
alimentaris incloses les begudes i derivats.

Tot i la conjuntura moderadament expansiva del tràfic de mer-
caderia, són nombrosos els epígrafs que presenten descensos
significatius dels volums comercialitzats. Així, les davallades
més destacades en termes relatius corresponen al tràfic de
potasses i adobs, pinsos i farratges, olis i greixos i ciment i
clínker. El tràfic de maquinària i automòbils, inclosos recanvis
i peces, juntament amb l’agregat de productes siderúrgics i la
importació de cereals, faves i  farines i de tabac, cafè i cacau,
són la resta d’epígrafs que han evolucionat a la baixa –la
majoria, moderadament– durant el primer semestre del 2002.
Les raons són diverses i només en el cas de les potasses i adobs
sembla que es pot parlar d’evolució amb una marcada ten-
dència de fons.

Distribució del tràfic per productes 1r.sem.2002

Variació (%) 
gn-jn.02/

Productes Tones gn-jn.01 2001/2000

Gas natural 2.480.483 16,4 3,3
Gasoil, gasolina i fuel 1.903.816 –3,7 9,7
Altres productes energètics 215.991 3,0 14,8
Productes siderúrgics 716.342 –2,6 2,3
Productes metal·lúrgics 396.919 9,2 5,8

Potasses i altres adobs 83.454 –34,9 –10,7
Productes químics 1.545.610 8,3 4,9
Ciment i clínker 369.544 –29,6 –5,8
Altres materials de construcció 447.803 6,5 0,8
Cereals, faves i farines 1.066.211 –7,0 34,3

Begudes i derivats 337.634 4,6 –0,6
Olis i greixos 269.578 –20,7 16,3
Tabac, cafè i cacau 285.243 –3,0 9,8
Pinsos i farratges 132.280 –37,8 4,7
Resta de productes alimentaris 761.672 9,1 3,7

Paper i pasta 365.256 9,5 1,1
Maquinària i recanvis 452.487 –14,0 0,5
Automòbils i peces 514.488 –3,1 –6,7
Resta de mercaderies 1.661.475 10,3 2,4
Tares 2.208.688 4,2 5,1

Total 16.214.974 1,7 5,6

Orígen/destí del tràfic portuari exterior 1r.sem.2002

Variació (%) 
gn-jn.02/

Àrees geogràfiques Tones gn-jn.01 2001/2000

França / Itàlia 2.316.320 –2,3 5,8
Europa (Atlàntic) 643.127 –1,5 –18,0
Med. Or., Negre, Caspi i Roig 1.835.344 31,7 6,3
Golf Pèrsic 278.199 –25,9 134,0

Sud i sud-est asiàtic 814.349 –5,7 7,8
Extrem Orient i Japó 1.040.760 –1,7 –1,9
Àfrica mediterrània 2.693.157 14,2 1,4
Àfrica atlàntica 182.844 –0,6 10,8

Àfrica del Sud i del Pacífic 121.557 –23,2 30,1
Amèrica del Nord (Atlàntic) 710.326 –8,2 0,8
Golf de Mèxic 579.201 –1,0 52,2
Amèrica Central i Carib 465.725 34,1 –40,7

Amèrica del Sud (Atlàntic) 979.104 –6,5 19,4
Amèrica del Nord (Pacífic) 122.944 –4,9 –15,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 111.562 65,7 9,2
Oceania i Illes del Pacífic 76.535 9,5 –13,1
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2n.tr.02/ 1r.sem.02/
Variació (%) 2n.tr.01 1r.sem.01 2001/2000 2000/1999

Ferris regulars 2,1 12,0 –6,8 1,4
Creuers 26,8 24,4 17,6 17,6
Creuers en trànsit 20,4 23,9 8,6 –2,8
Total 13,7 17,4 1,3 3,4

Nombre de passatgers

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

Passatgers variació (%)
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Un cop analitzada sintèticament l’evolució del tràfic de merca-
deria en funció de la tipologia dels productes i del tipus d’en-
vàs, pot ser il·lustratiu fer una ullada a l’evolució d’aquest
tràfic en funció de les àrees geogràfiques d’origen o destí.
Així, la importació de gas natural és el principal factor per
explicar que l’Àfrica mediterrània sigui l’àrea geogràfica que
manté les relacions comercials més importants –en tones–
amb el port de Barcelona. Els ports francesos i italians de la
costa mediterrània –el tràfic amb els quals es veu molt afectat
per l’atonia del creixement econòmic europeu– i els de la
Mediterrània oriental, ocupen les següents posicions en el
rànquing. És significatiu també, tot i que mostra signes d’es-
tancament per segon any consecutiu, el comerç amb el  Japó i
l’Extrem Orient. Les relacions comercials amb la resta d’àrees
geogràfiques són menys importants i només destaca l’impuls
del comerç amb Amèrica Central i Carib i amb la costa ameri-
cana del Pacífic meridional. Per contra, la crisi argentina expli-
ca una bona part de la davallada dels importants fluxos comer-
cials amb els ports atlàntics d’Amèrica del Sud.  

El trànsit de passatgers per via marítima sembla consolidar la
recuperació de la trajectòria expansiva després del daltabaix
patit pel segment dels ferris regulars durant l’any passat.

Fins fa escassament deu anys, el turisme de creuers a Bar-
celona era una activitat gairebé residual. Amb poc més de cent
mil passatgers anuals, aquest segment del negoci només
representava el 16% del total d’usuaris de les instal·lacions
portuàries. Arran dels Jocs Olímpics aquesta situació ha can-
viat radicalment. S’ha promocionat aquest tipus de turisme,
l’atractiu de Barcelona com a destí turístic ha anat en augment
i s’han ampliat i millorat les instal·lacions portuàries per
atendre aquest tipus de passatgers. Tot plegat ha propiciat que
alguns del principals operadors mundials hagin escollit el port
de Barcelona com a centre operatiu dels seus creuers a la
Mediterrània.

Durant el primer semestre d’enguany, han visitat la ciutat uns
290.000 passatgers de creuers que han fet escala o han
embarcat o desembarcat al port. A diferència d’anys enrere, els
passatgers en trànsit perden pes relatiu sobre el total. Un fet
important pel negoci turístic de la ciutat i més concretament,
pel sector hoteler. En relació amb un any abans, el viatgers de
creuers han augmentat un 24% durant els primers sis mesos.
Un increment espectacular, recolzat en el 20% d’evolució
tendencial que ha mantingut al llarg dels darrers dotze mesos,
que a mesura que avanci l’any s’anirà moderant previsi-
blement fins a l’entorn del 12%. Un increment igualment
espectacular en un any de refredament de l’economia mundial.  

Trànsit de passatgers

Ferris Creuers en

Període regulars Creuers trànsit Total

1990 617.395 48.110 69.251 734.756
1991 595.298 32.869 82.555 710.722
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
1r.tr. 114.500 12.204 11.186 137.890
2n.tr. 218.931 105.663 90.045 414.639
3r.tr. 412.060 127.876 129.058 668.994
4t.tr. 102.482 45.662 55.248 203.392

2001 790.260 342.633 310.167 1.443.060
1r.tr. 98.941 8.666 5.927 113.534
2n.tr. 190.786 113.909 105.433 410.128
3r.tr. 377.619 149.810 134.679 662.108
4t.tr. 122.914 70.248 64.128 257.290

2002
1r.tr. 129.718 8.113 11.034 148.865
2n.tr. 194.833 144.384 126.926 466.143
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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.

Tot i les dificultats que travessa el trànsit aeri i la situació de
crisi econòmica mundial, els principals indicadors d’activitat de
l’aeroport de Barcelona mostren uns resultats notablement
positius.

Un any després de la sobtada crisi originada pels atemptats de
l'onze de setembre, l'impacte d’aquells fets així com la per-
sistent desacceleració del creixement econòmic global són a
l'origen d'un descens generalitzat del trànsit aeri internacional
que ha provocat la pèrdua de milers de llocs de treball en nom-
broses companyies aèries d’arreu del món.

Les dades del segon i tercer trimestre confirmen que s'ha
afermat la tendència a la moderació que es va iniciar a prin-
cipis de l'any 2001, fent-se fins i tot més pronunciada.
Efectivament, en el mes de setembre, la variació interanual del
nombre de passatgers que han utilitzat l’aeroport els darrers
dotze mesos és negativa per primera vegada des de 1991, any
en què l’aeroport de Barcelona es trobava immers en obres
d’ampliació que limitaven la capacitat ordinària del recinte. 

Variació (%) Avions Passatgers Mercaderies

3r. tr. 2002/3r.tr.2001

Total 0,4 2,8 3,0
Interior –4,0 –0,7 –7,8
Internacional 4,3 6,3 9,9
BCN-MDD — 2,3 —

1r.sem. 2002/1r. sem.2001

Total –4,5 –0,4 –6,9
Interior –8,6 –4,1 –14,2
Internacional –0,7 4,2 –2,7
BCN-MDD — –1,5 —

2001/2000

Total 6,3 4,7 –13,3
Interior 7,0 4,0 –13,9
Internacional 8,2 6,9 –12,9
BCN-MDD — 2,3 —

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona

Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)

Període Total1 Interior Internacional Total 1 Interior Internacional Trànsit Total 1 Interior Internacional

1990 125.193 59.955 57.776 9.205 5.654 3.388 366 66.622 34.942 31.557
1991 127.288 63.806 59.242 9.145 5.710 3.266 215 58.516 30.290 31.372
1992 141.678 68.053 68.028 10.196 6.123 3.913 284 72.054 34.202 38.180
1993 137.069 65.144 68.397 9.999 5.706 3.949 338 57.480 29.637 27.841
1994 145.583 73.863 68.929 10.647 6.094 4.202 346 58.891 27.840 31.051

1995 155.803 80.249 72.593 11.728 6.751 4.563 414 68.285 31.047 37.238
1996 180.462 91.868 85.810 13.435 7.562 5.357 516 80.077 32.452 47.625
1997 210.960 111.996 96.019 15.066 8.301 6.262 504 80.946 32.383 48.520
1998 217.553 113.140 104.413 16.195 8.673 7.073 449 80.011 31.798 48.213
1999 233.609 119.932 113.666 17.422 9.049 8.080 292 86.215 32.920 53.253

2000 256.884 122.311 131.532 19.809 10.146 9.351 311 88.765 32.996 55.768
1r.tr. 58.816 29.419 28.729 4.078 2.264 1.739 74 22.755 7.690 15.065
2n.tr. 64.992 30.647 33.462 5.253 2.659 2.512 81 21.411 8.069 13.342
3r.tr. 67.757 31.164 35.818 5.734 2.683 2.959 92 21.469 8.761 12.708
4t.tr. 65.319 31.081 33.523 4.744 2.540 2.140 63 23.128 8.476 14.652

2001 273.114 130.818 142.296 20.748 10.554 9.992 201 76.975 28.403 48.563
1r.tr. 64.998 31.742 33.256 4.451 2.445 1.950 55 20.401 7.234 13.167
2n.tr. 71.422 34.442 36.980 5.675 2.818 2.806 51 19.801 7.408 12.393
3r.tr. 72.605 34.098 38.507 6.097 2.828 3.209 59 17.888 7.044 10.844
4t.tr. 64.089 30.536 33.553 4.525 2.463 2.027 35 18.885 6.717 12.159

2002
1r.tr. 61.060 28.802 32.258 4.488 2.352 2.092 43 17.951 5.933 12.018
2n.tr. 69.185 31.671 37.514 5.603 2.697 2.863 42 19.482 6.628 12.853
3r.tr. 72.885 32.735 40.150 6.269 2.807 3.410 51 18.418 6.497 11.921
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Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona.
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Si a finals del mes de setembre del 2001 el trànsit de passatgers
havia augmentat un 7,8% respecte l’anterior, enguany ho ha fet
un 0,8%. Una evolució que reflecteix la forta desacceleració
dels ritmes de creixement, especialment en el trànsit aeri in-
terior. Per aquest segment, les expectatives de creixement dis-
minueixen fonamentalment per l’atonia del creixement econò-
mic i per la reducció de l’oferta de vols que al mes de setembre
suposava un descens al llarg de l’any del 7,3%.

Pel que fa al trajecte Barcelona-Madrid, es manté la tònica de
creixement moderat de l’any passat, lleument superior però, a
l’evolució de la resta del trànsit interior, afectat per la ja es-
mentada reducció del nombre de vols. Caldrà veure si en els
propers mesos es mantindrà el fre a la recuperació del passatge
habitual, com a conseqüència de l’actual conjuntura d’estan-
cament del creixement econòmic.

D’altra banda, el trànsit internacional de passatgers al llarg del
2002 manté un creixement del 5%, que igualment suposa una
variació interanual lleument a la baixa. Amb tot, el període
d’estiu és el que registra més moviment de passatgers, i aquest
fre de les taxes de creixement no impedeix que s’assoleixi un
nou màxim històric trimestral tant en nombre de passatgers
com en moviment d’aeronaus.

Tanmateix, els augments registrats els darrers mesos en el cas
de les mercaderies no semblen suficients per superar les
dificultats de creixement d'aquest sector els darrers anys. No
obstant, el comportament registrat al llarg de l’any –espe-
cialment en el tràfic de mercaderies amb l’estranger–, significa
una relativa millora respecte el 2001, que va ser un any
especialment negatiu per aquest segment del negoci aeri.

Les dades referents al trànsit de passatgers als principals
aeroports espanyols durant el tercer trimestre mostren un
decrement de l’1,4% respecte d’un any enrere, i només Barce-
lona i Alacant presenten –globalment, i tant per vols regulars
com no regulars– un creixement de passatgers lleument a
l’alça. En aquest context, el trànsit interior és el segment que
s’ha mostrat més sensible a la moderada pèrdua d’impuls que
registren les dades; i de fet, les taxes de variació interanual
podrien ser més negatives tenint en compte que el període de
referència –tercer trimestre del 2001– és un període singular en
l’evolució recent del trànsit aeri. Pel que fa als passatgers
internacionals, els aeroports de Barcelona, Alacant i Màlaga
mantenen un creixement del nombre de passatgers sensi-
blement superior, en termes relatius, a la mitjana estatal. 

Trànsit de passatgers als principals aeroports 
espanyols   (3r. tr. 2002)

Total Total Total Variació(%)

Aeroports Regular No regular Absolut interanual

Alacant 1.122.891 1.083.884 2.206.775 4,7
Barcelona 5.714.967 502.777 6.217.744 3,0
Bilbao 630.150 88.721 718.871 3,3
Eivissa 920.407 1.204.477 2.124.884 –7,5
Fuerteventura 591.072 393.260 984.332 5,5
Gran Canària 1.260.204 921.288 2.181.492 –5,2
Lanzarote 607.689 786.432 1.394.121 4,1
Madrid 9.145.987 429.523 9.575.510 –0,3
Màlaga 1.951.648 1.360.279 3.311.927 3,5
Menorca 498.064 860.372 1.358.436 –2,8
Palma de Mallorca 3.675.676 3.496.348 7.172.024 –6,6
Santiago de Comp. 342.058 37.913 379.971 –4,7
Sevilla 504.032 52.124 556.156 –8,6
Tenerife Nord 702.169 218 702.387 –2,2
Tenerife Sud 696.979 1.584.373 2.281.352 –0,3
València 585.481 53.218 638.699 –5,3

Total Espanya 30.680.002 13.888.124 44.568.126 –1,4

Usuaris de la línia BCN-MDD (milers)

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

1990 407,6 490,6 383,7 496,6 1.778,5
1991 421,4 493,9 377,0 561,6 1.853,9
1992 556,9 562,3 466,8 537,9 2.123,9
1993 547,7 563,1 430,6 546,4 2.087,8

1994 582,5 650,4 516,1 619,5 2.368,5
1995 636,4 684,4 548,2 675,9 2.544,9
1996 720,0 750,0 606,2 782,0 2.858,2
1997 739,8 811,3 631,9 787,8 2.970,8

1998 765,5 806,6 675,7 867,9 3.115,7
1999 802,1 876,1 711,6 913,4 3.303,1
2000 953,6 1.025,9 851,2 1.063,4 3.894,1
2001 1.054,1 1.075,7 848,8 1.003,2 3.981,8

2002 995,5 1.102,5 868,2
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Passatgers de l’aeroport de Barcelona per ciutat d’origen o de destinació

Trànsit interior

Madrid (38,2%)

Palma (13,8%)Sevilla (6,3%)

Málaga (5,4%)

Eivissa (4,9%)

Resta (31,5%)

Trànsit internacional

Londres (15,0%)

París (10,0%)

Amsterdam (8,1%)

Brussel·les (5,9%)

Frankfurt (5,8%)
Milà (4,8%)Roma (4,1%)

Resta (46,3%)

En un any de moderació del creixement de la mobilitat aèria,
Barcelona manté una evolució positiva, bona mostra de la
solidesa de la demanda i de l’interès per la ciutat

Havent-se assossegat el cicle altament expansiu dels anys im-
mediatament anteriors, el trànsit internacional va continuar
creixent un sis per cent durant l’any 2001, un ritme relativament
alt si tenim en compte la coincidencia en un mateix període de
la desfavorable conjuntura econòmica mundial i la repercussió
dels atemptats aeris del mes de setembre. En concret, l’aeroport
de Barcelona registra una pèrdua significativa de passatgers
provinents o amb destí als Estats Units i Canadà que en bona
part s’explica per les reticències de molts americans a volar a
destins llunyans durant els darrers mesos de l’any.

Tanmateix, l’expansió dels moviments aeris amb el continent
europeu es consoliden plenament. En els darrers quatre anys el
nombre de viatgers comunitaris ha augmentat en quasi tres
milions de passatgers i manté una participació estable i domi-
nant tant en el conjunt com en la composició del trànsit
internacional de l’aeroport; mentre que igualment es confirma
la tendència d’altres països no comunitaris a guanyar pes en el
total de trànsit europeu. És el cas de la Federació Russa i Suïs-
sa, que mostren un creixement atemperat però constant en els
darrers anys fruit respectivament de l’augment de viatges turís-
tics i de l’expansió de relacions comercials i professionals. 

De la resta de grans àrees geogràfiques, destaca el descens dels
fluxos amb les principals destinacions turístiques del nord
d’Àfrica i del Carib. Els atemptats de l’onze de setembre expli-
quen parcialment aquesta evolució.

Evolució del trànsit international de passatgers per grans zones geogràfiques (1997-2001)
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Aeroport de Barcelona. Distribució del trànsit internacional de passatgers (nombre de viatgers i distribució %)

1997 1998 1999 2000 2001
passatgers % passatgers % passatgers % passatgers % passatgers %

Alemanya 936.141 14,3 1.001.439 13,7 1.114.102 13,5 1.258.523 13,2 1.385.040 13,7
Àustria 87.847 1,3 109.299 1,5 103.522 1,3 110.340 1,2 91.462 0,9
Bèlgica 330.211 5,0 461.610 6,3 581.472 7,0 638.398 6,7 598.012 5,9
Dinamarca 102.416 1,6 89.135 1,2 113.229 1,4 134.799 1,4 136.783 1,4
Finlàndia 72.431 1,1 78.191 1,1 71.336 0,9 73.361 0,8 76.292 0,8
França 794.233 12,1 928.965 12,7 1.011.039 12,2 1.217.239 12,8 1.239.319 12,3
Grècia 86.554 1,3 95.311 1,3 87.706 1,1 101.817 1,1 113.845 1,1
Holanda 423.269 6,5 504.470 6,9 566.400 6,9 665.470 7,0 870.257 8,6
Irlanda 69.049 1,1 79.958 1,1 88.903 1,1 98.125 1,0 97.270 1,0
Itàlia 1.007.205 15,4 1.033.685 14,1 1.117.844 13,5 1.246.485 13,1 1.300.298 12,9
Luxemburg 16.396 0,3 15.553 0,2 16.506 0,2 18.947 0,2 22.667 0,2
Portugal 235.456 3,6 288.494 3,9 296.040 3,6 304.986 3,2 277.957 2,8
Regne Unit 1.007.887 15,4 1.110.136 15,1 1.403.323 17,0 1.662.320 17,5 1.860.070 18,4
Suècia 34.332 0,5 46.025 0,6 68.205 0,8 64.875 0,7 74.408 0,7

Total UE 5.203.427 79,5 5.842.271 79,7 6.639.627 80,4 7.595.685 79,7 8.143.680 80,7

Hongria 26.789 0,4 30.880 0,4 32.624 0,4 31.440 0,3 8.911 0,1
Malta 5.886 0,1 6.275 0,1 10.751 0,1 5.050 0,1 5.705 0,1
Noruega 8.776 0,1 31.657 0,4 18.051 0,2 21.536 0,2 50.878 0,5
RepúblicaTxeca 54.298 0,8 63.960 0,9 59.027 0,7 66.521 0,7 69.548 0,7
Federació Russa 218.433 3,3 256.553 3,5 193.513 2,3 234.074 2,5 309.498 3,1
Suïssa 336.006 5,1 396.442 5,4 502.212 6,1 640.140 6,7 681.674 6,8
Turquia 66.467 1,0 78.922 1,1 45.026 0,5 104.505 1,1 94.827 0,9
Resta d’Europa 59.879 0,9 79.619 1,1 71.467 0,9 76.061 0,8 81.302 0,8

Total Europa 5.979.961 91,3 6.786.579 92,6 7.572.298 91,7 8.775.012 92,1 9.446.023 93,6

Algèria 25.349 0,4 23.930 0,3 32.337 0,4 37.481 0,4 50.144 0,5
Egipte 53.088 0,8 40.138 0,5 84.562 1,0 102.863 1,1 79.578 0,8
Marroc 26.542 0,4 29.455 0,4 38.044 0,5 52.266 0,5 38.740 0,4
Tunísia 58.224 0,9 65.543 0,9 70.609 0,9 89.410 0,9 79.567 0,8
Resta d’Àfrica 2.775 0,0 3.933 0,1 4.915 0,1 3.099 0,0 3.706 0,0

Total Àfrica 165.978 2,5 162.999 2,2 230.467 2,8 285.119 3 251.735 2,5

EUA i Canadà 165.918 2,5 182.400 2,5 265.405 3,2 264.527 2,8 205.365 2,0
Mèxic 1.691 0,0 6.575 0,1 5.330 0,1 8.329 0,1 11.848 0,1

Total Amèrica del Nord 167.609 2,6 188.975 2,6 270.735 3,3 272.856 2,9 217.213 2,2

Costa Rica 16.615 0,3 1.843 0,0 1.811 0,0 2.128 0,0 2.200 0,0
Cuba 34.590 0,5 22.095 0,3 26.405 0,3 13.888 0,1 2.132 0,0
República Dominicana 2.822 0,0 1.328 0,0 3.574 0,0 17.003 0,2 3.036 0,0
Resta d’Amèrica Central 4.618 0,1 7.616 0,1 4.587 0,1 4.317 0,0 3.370 0,0

Total Amèrica Central 58.645 0,9 32.882 0,4 36.377 0,4 37.336 0,4 10.738 0,1

Brasil 54.640 0,8 51.304 0,7 34.163 0,4 10.365 0,1 6.482 0,1
Argentina 4.762 0,1 5.742 0,1 10.898 0,1 10.018 0,1 13.600 0,1
Resta d’Amèrica del Sud 11.645 0,2 13.677 0,2 9.275 0,1 11.867 0,1 16.201 0,2

Total Amèrica del Sud 71.047 1,1 70.723 0,4 54.336 0,3 32.250 0,3 36.283 0,4

Total Amèrica 297.301 4,5 292.580 4,0 361.448 4,4 342.442 3,6 264.234 2,6

Israel 49.191 0,8 66.025 0,9 90.376 1,1 120.005 1,3 130.067 1,3
Resta d’Orient Mitjà 572 0,0 1.278 0,0 1.157 0,0 1.478 0,0 1.936 0,0

Total Orient Mitjà 49.763 0,8 67.303 0,9 91.533 1,1 121.483 1,3 132.003 1,3

Altres 53.687 0,8 24.341 0,3 420 0,0 334 0,0 55 0,0

Total Internacional 6.546.690 100,- 7.333.802 100,- 8.256.166 100,- 9.524.390 100,- 10.094.050 100,-
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Pel que fa al transport públic urbà –el que dóna servei a l’àrea
central i més densament poblada de la primera corona tarifà-
ria– l’evolució dels dos trimestres centrals de l’any ha estat
notablement positiva, amb un creixement del 3,7%. Un aug-
ment que hauria estat lleument superior si es comptabilitzen
els més de vuit milions de viatges que s’estima s’han perdut al
conjunt del sistema com a conseqüència dels dotze dies de
vaga dels autobusos de Transports de Barcelona i la vaga gene-
ral del 20 de juny. És per això que, tot i que el ritme de crei-
xement s’ha accentuat durant els mesos d’estiu, previsiblement
el 2002 es tancarà amb un augment del nombre de viatgers
lleument inferior al registrat un any abans. Un cop assimilat
l’efecte de la integració tarifària, l’evolució del nombre d’usu-
aris en aquest àmbit central torna a estar directament lligada a
l’ampliació de l’oferta, a uns controls d’accés més estrictes i a
l’evolució del mercat de treball i del nombre de turistes.  

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.

Font: Autoritat del Transport Metropolità.

3r.tr.2002/ 1r.sem.2001/
Variació (%) 3r.tr.2001 1r.sem.2000 2001/2000 2000/1999

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

Total Urbà 5,8 2,5 6,1 —

milions de viatges

Total transport públic urbà
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Es consolida el ritme de creixement del nombre d’usuaris del
transport públic col·lectiu.

Segons les dades disponibles en el moment de tancar aquesta
edició, el sistema públic de transport metropolità ha comptabi-
litzat gairebé 408 milions de viatges durant els primers sis
mesos d’enguany. Tot i que la conjuntura econòmica no ha estat
especialment favorable i que una part del servei s’ha vist afec-
tat per una vaga de diversos dies, aquesta xifra equival a un
augment interanual de gairebé el 4%.

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
1r.tr. 108.400 73.650 182.050
2n.tr. 113.000 76.110 189.110
3r.tr. 94.700 61.700 156.400
4t.tr. 117.700 81.210 198.910

2000 450.000 298.480 748.480
1r.tr. 113.860 77.400 191.260
2n.tr. 115.870 74.730 190.600
3r.tr. 97.050 65.090 162.140
4t.tr. 123.220 81.260 204.480

2001 471.870 283.560 755.430
1r.sem. 243.600 148.540 392.140
2n.sem. 228.270 135.020 363.290

2002
1r.sem. 259.100 148.400 407.600

Transport públic urbà (milers de viatges)

Xarxa Xarxa FGC
Període Metro Autobusos Servei urbà Total

1990 279.563 202.533 19.838 501.934
1991 280.638 199.559 19.844 500.041
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
1r.tr. 76.605 45.944 6.754 129.303
2n.tr. 74.472 45.079 6.464 126.015
3r.tr. 61.249 36.046 4.729 102.024
4t.tr. 79.651 42.220 7.230 129.101

2001 305.105 184.025 26.833 515.963
1r.tr. 79.440 46.651 7.341 133.432
2n.tr. 78.015 49.203 6.945 134.163
3r.tr. 64.590 39.348 5.075 109.013
4t.tr. 83.060 48.823 7.472 139.355

2002
1r.tr. 81.369 48.683 7.434 137.485
2n.tr. 85.175 43.804 7.861 136.841
3r.tr. 68.248 41.587 5.545 115.380

Transport públic urbà i de rodalia
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Transport públic urbà de rodalia

3r.tr.2002/ 1r.sem.2002/
Variació (%) 3r.tr.2001 1r.sem.2001 2001/2000 2000/1999

RENFE 10,5 10,6 8,4 4,4
C1 16,3 17,1 5,4 5,0
C2 13,9 11,9 9,7 3,5
C3 7,3 8,3 8,7 4,0
C4 3,1 4,8 9,4 4,9

FGC 17,5 12,2 2,1 5,6
Llobregat-Anoia 13,7 6,9 7,9 8,6
Metro Vallès 20,3 16,0 –1,4 3,7

Total Rodalia 12,1 11,1 6,7 4,7

Pel que fa a l’evolució del nombre de viatgers al servei ferro-
viari de rodalia, les dades disponibles reflecteixen el manteni-
ment de la tendència expansiva d’anys anteriors. Un augment
significatiu que s’ha de valorar sense perdre de vista els efec-
tes de la progressiva implantació de la integració tarifària. 

milions de viatges

Total ferrocarril de rodalia
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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RENFE. C1: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport/l'Hospitalet; C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet; C3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet;         
C4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca-Sant Vicenç. FGC. Línia Llobregat-Anoia: Barcelona-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Barcelona-Terrassa/Sabadell.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Nombre de viatges a les línies de rodalia de RENFE i als FGC (milers)

RENFE FGC

Línia Metro
Període C-1 C-2 C-3 C-4 Total Llobr-Anoia Vallès Total Total

1990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.350 17.059 25.409 n.d.
1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.972 8.864 17.363 26.227 90.199
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
1r.tr. 6.018 7.304 1.393 7.606 22.321 3.495 5.364 8.859 31.180
2n.tr. 6.531 7.861 1.518 8.137 24.047 3.452 4.770 8.221 32.268
3r.tr. 6.229 7.417 1.449 7.570 22.665 2.984 4.962 7.946 30.611
4t.tr. 6.763 8.225 1.584 8.470 25.042 3.750 6.793 10.543 35.585

2001 26.931 33.804 6.459 34.779 101.973 14.757 21.575 36.332 138.305
1r.tr. 6.577 8.206 1.572 8.549 24.904 3.827 5.497 9.324 34.228
2n.tr. 6.927 8.643 1.660 8.903 26.133 3.810 5.122 8.932 35.065
3r.tr. 6.353 7.864 1.512 7.960 23.689 3.155 4.117 7.272 30.961
4t.tr. 7.074 9.091 1.715 9.367 27.247 3.965 6.839 10.804 38.051

2002
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



V. Turisme, fires i congressos
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Enmig d’un escenari econòmic general en el que prevaleixen els
signes de feblesa, l’activitat turística destaca per mantenir un
impuls de creixement certament notable. 

Efectivament, la més que positiva evolució de l’activitat turís-
tica a Barcelona destaca no només entre la de la incerta o es-
morteïda evolució d’una gran majoria d’indicadors econòmics,
sinó també quan el que s’analitza és l’evolució del mateix sec-
tor turístic en altres àmbits. Com se sap, aquest sector –fona-
mental en l’economia espanyola i, en menor mesura, en la cata-
lana–, ha experimentat aquest estiu un alentiment del creixe-
ment de l’activitat en nombroses zones turístiques. La raó cal
buscar-la en una caiguda de la demanda per l’empitjorament de
la situació econòmica, per una climatologia adversa, per uns ni-
vells de preus que ja no són tan competitius com ho eren abans,
i per la inestabilitat geopolítica, que ha desanimat alguns seg-
ments de la demanda –especialment de turistes nord-ameri-
cans–, a viatjar fora del seu país i/o en avió.

Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Període Pernoctacions Visitants Estada mitjana*

1990 3.795.522 1.732.902 2,2
1991 4.089.510 1.727.610 2,4
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
gn-fb 970.048 442.378 2,2
mç-ab 1.358.658 571.528 2,4
mg-jn 1.437.791 563.688 2,6
jl-ag 1.454.203 593.396 2,5
st-oc 1.432.128 567.108 2,5
nv-ds 1.124.752 403.064 2,8

2001 7.969.496 3.378.636 2,4
gn-fb 1.019.845 453.331 2,3
mç-ab 1.389.851 582.397 2,4
mg-jn 1.470.712 630.348 2,3
jl-ag 1.467.614 600.902 2,5
st-oc 1.426.737 565.998 2,5
nv-ds 1.194.737 545.660 2,2

2002
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

* Dades expressades en nits.
Font (per a tot l’apartat si no s’indica el contrari): Elaboració pròpia a partir de 
l’enquesta d’activitat turística de Turisme de Barcelona.

Variació (%) Pernoctacions Visitants

jl-ag 2002/ jl-ag 2001 13,4 6,8
1r sem 2002/ 1r sem 2001 6,2 –3,5

2001/2000 2,5 7,6
2000/1999 3,1 0,6

Pernoctacions als hotels de Barcelona
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A Barcelona, en canvi, les xifres d’ocupació i de facturació,
tant dels serveis directament relacionats amb l’acollida i allot-
jament dels visitants com els serveis anomenats complementa-
ris, es mouen en xifres de màxims absoluts. Les dades de l’es-
tiu són, sens dubte, un bon testimoni de que la combinació de
lleure, cultura, arquitectura i serveis que ofereix Barcelona està
actuant com a reclam efectiu en el disputat mon del turisme
urbà. 

Durant els mesos de juliol i agost, les pernoctacions han aug-
mentat un 13,4% en relació amb el mateix període de l’any
anterior, mentre que el nombre de visitants ha augmentat un
6,8%. En tots dos casos, els valors assolits representen màxims
històrics, i permeten pensar que 2002 serà un nou any de rè-
cords absoluts, tal com ha estat norma durant el darrer quin-
quenni. Només cal pensar que les pernoctacions acumulades
fins a l’agost superen les de tot el 1995 i se situen un 8,2% per
sobre de les corresponents al mateix període de l’any 2001.
L’evolució del nombre de visitants se situa en una trajectòria
més discreta, si bé cal remarcar la creixent tendència dels visi-
tants a allargar l’estada mitjana.

Activitat hotelera segons categoria

Nivell d'ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

mg-jn 2002

H 5* 65,4 83,0 210.598 72.503
H 4* 69,2 85,8 657.858 255.343
H 3* 78,9 88,6 462.797 154.628
H 2* 75,6 81,5 148.818 48.881
H 1* 80,3 73,8 73.283 25.951
Total 72,8 85,2 1.553.353 557.306

jl-ag 2002

H 5* 68,5 61,8 225.872 91.102
H 4* 72,7 80,9 708.847 273.831
H 3* 80,4 84,1 487.742 180.931
H 2* 80,6 85,4 162.894 63.269
H 1* 84,6 85,6 79.122 32.634
Total 76,0 79,5 1.664.477 641.768
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Ocupació mitjana (places)
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Els nivells d’ocupació tornen a augmentar i, en alguns segments
de l’oferta, freguen l’ocupació total. 

A banda de la capacitat d’atracció de Barcelona o de la pèrdua
d’atractiu d’altres destinacions urbanes o del litoral mediterra-
ni, aquesta nova embranzida dels indicadors d’activitat turísti-
ca difícilment s’hagués produït si no s’haguessin alleugerit els
nivells d’ocupació registrats en els darrers anys. L’augment de
l’oferta, que es concreta en 16 establiments nous el 2001 i 10
més en els primers deu mesos d’enguany –en total 4.800 noves
places– ha permès augmentar el nombre de pernoctacions, que
ja portaven uns anys situades al límit del que les infrastructures
d’acollida permetien. 

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

jl-ag 01 st-oc 01 nv-ds 01 gn-fb 02 mç-ab 02 mg-jn02 jl-ag02 2000 2001

Sexe (%)
Homes 49,0 48,9 58,2 58,8 65,1 68,7 61,9 59,5 58,1
Dones 51,0 51,1 41,8 41,2 34,9 31,3 38,1 40,5 41,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 1,1 — — 0,1 0,3 0,5 1,4 1,7 0,6
18-24 9,5 6,1 3,2 6,3 7,2 6,9 12,8 8,2 8,2
25-34 38,8 35,6 35,8 34,2 25,9 18,2 24,8 24,1 32,3
35-49 32,9 39,4 41,8 42,2 46,1 45,7 41,7 37,7 39,9
50-64 14,6 16,2 15,9 15,5 18,2 25,9 16,5 23,4 15,5
65 i més 3,1 2,7 3,3 1,8 2,3 2,8 2,9 4,9 3,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 25,0 36,7 40,1 34,9 42,2 39,0 28,3 29,1 36,4

Madrid 10,8 14,7 16,0 13,6 13,3 11,5 8,2 9,4 14,2
País Basc 4,3 2,2 3,8 3,5 3,6 5,4 1,8 2,5 4,6
Andalusia 2,4 3,3 2,9 3,4 3,1 3,4 2,9 4,1 3,2
País Valencià 2,9 7,9 8,9 4,3 8,6 7,8 5,3 4,2 5,7
Altres 4,6 8,6 8,5 10,1 13,6 10,9 10,1 8,9 8,7

Estrangera 75,0 63,3 59,9 65,1 57,8 61,0 71,7 70,9 63,6
Francesa 6,6 6,6 8,3 11,6 9,1 5,1 3,7 5,3 7,1
Britànica 10,2 11,7 14,7 17,8 15,3 14,7 10,3 11,2 14,1
Italiana 11,6 5,5 8,6 10,0 7,6 4,7 7,5 6,3 7,0
Alemanya 4,0 4,1 3,2 2,6 3,6 5,6 4,3 5,8 5,1
Nord-americana 18,9 7,2 5,6 4,2 3,2 6,5 12,7 13,5 9,6
Japonesa 1,4 1,1 0,2 0,7 0,5 0,4 1,8 2,0 1,4
Amèrica llatina 6,2 8,3 5,9 5,7 4,4 4,7 5,4 6,7 6,0
Altres 16,1 18,8 13,4 12,5 14,1 19,3 26,0 26,8 13,3

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 19,2 25,2 26,0 29,7 17,1 22,5 30,8 14,3 20,8
Empresari/Alt directiu 10,2 12,8 14,7 17,9 24,4 22,3 20,6 13,0 13,8
Quadres intermedis 9,3 8,4 17,6 16,5 21,4 21,5 11,0 12,3 13,9
Empleat/Obrer 19,3 20,3 21,2 18,2 15,7 11,9 11,8 20,5 16,5
Tècnic superior 14,0 11,6 8,5 6,5 10,0 10,4 6,6 6,8 11,1
Estudiant 15,1 8,4 5,4 6,2 5,5 5,2 11,3 8,3 11,5
Mestressa de casa 5,0 7,0 3,1 1,7 1,4 2,0 1,7 4,5 4,9
Altres 7,9 6,3 3,5 3,3 4,5 4,2 6,2 20,3 7,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Les dades dels primers vuit mesos d’enguany posen de relleu
que les prevencions que alguns manifestaven envers els incre-
ments de l’oferta eren exagerades, i que, en realitat, el que
existia era una demanda potencial que no tenia possibilitat de
concretar-se per insuficiència de l’oferta. Així es desprèn de
les taxes d’ocupació, que tant en termes d’habitacions com de
places, s’han tornat a enlairar després de només dos bimestres
de relativa calma, de novembre de 2001 a febrer de 2002, amb
taxes d’ocupació entre el 50 i el 65%. Durant el final de la pri-
mavera, els hotels de 3 estrelles i més han tingut una ocupació
propera al 85%. A l’estiu, molts hotels han penjat el cartell de
ple, i això ha estat especialment evident en el segment d’una i
dues estrelles. 

Això no implica de cap manera un canvi del perfil dels visi-
tants, que, en una immensa majoria, continua allotjant-se en
hotels de tres i quatre estrelles. Però sí que revela clarament
que l’ampliació de l’oferta, que s’ha concentrat bàsicament en
hotels d’alta categoria, ha eludit els hotels d’una estrella, un
segment en el que no hi ha ni una plaça nova en els darrers 4
anys i en el que, segons les taxes d’ocupació, existeix una forta
pressió de la demanda. Una idea que es reforça quan es pensa
que els albergs de joventut de què disposa la ciutat són escas-
sos –només una dotzena– i han estat en situació d’ocupació
plena durant tot l’estiu. 

Transports de l'oci
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Nota: Els transports de l’oci inclouen el Bus Turístic, el Tramvia Blau, el Telefèric i  el
Funicular. En aquest darrer cas, en comptes de viatges venuts es consideran les validacions.
Font: TMB.

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

jl-ag 01 st-oc 01 nv-ds 01 gn-fb 02 mç-ab 02 mg-jn02 jl-ag02 2000 2001

Motiu de la visita(%)
Comercial/Negocis/Professionals) 17,9 31,4 34,9 31,9 39,4 40,2 26,7 36,7 30,6
Turisme 54,0 48,2 45,0 54,1 48,3 49,1 54,9 43,9 46,7
Fires 3,5 3,3 2,2 0,4 3,5 0,2 0,0 2,7 4,5
Congressos 1,7 5,7 7,4 9,1 4,8 5,0 5,7 4,2 4,3
Etapa viatge 15,0 4,2 1,4 1,4 1,6 2,7 4,6 2,7 5,9
Motius familiars i acompanyants 1,0 3,4 2,5 1,2 1,4 0,9 2,0 0,3 2,8
Altres 6,9 3,8 6,6 1,9 1,0 1,9 6,1 9,5 5,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
Cap vegada 65,6 48,2 42,6 46,2 38,1 39,2 45,1 42,2 49,3
Una vegada o més 34,4 51,8 57,4 53,8 61,9 60,8 54,9 57,8 50,7
Total 100,- 100,0 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 57,5 64,6 60,8 65,9 68,3 77,5 73,0 68,4 61,3
Cotxe 21,0 19,1 22,6 25,3 23,3 14,6 9,8 15,0 22,1
Autocar/Autobús 3,5 1,9 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 3,8 4,0
Tren 12,0 14,0 14,8 7,4 6,7 5,8 13,5 10,5 10,4
Altres 6,0 0,4 0,9 0,1 0,4 0,8 1,7 2,3 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 3,5 3,4 3,1 3,2 3,4 3,7 4,1 3,4 3,2
Nits 2,7 2,5 2,2 2,3 2,6 2,8 3,3 2,5 2,4

Acompanyat per (%)
Sol 16,1 28,3 29,6 24,8 22,6 27,9 18,7 22,7 26,4
Amic/companys 37,7 37,1 35,6 47,0 48,5 33,2 33,2 35,1 35,0
Amb la família 40,2 30,4 32,2 25,9 26,6 35,3 42,6 33,0 32,8

Amb fills 9,7 2,0 5,5 3,8 4,4 8,0 17,5 7,8 5,2
Sense fills 30,5 28,4 26,7 22,1 22,2 27,3 25,1 25,2 27,6

Grup organitzat 4,5 3,7 2,6 2,2 2,1 3,4 4,9 7,5 4,7
Altres 1,5 0,5 0,0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,7 1,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Pel que fa als punts d’origen dels visitants, durant l’estiu ha
tornat a augmentar la presència dels procedents de l’estranger.
En especial, com a mercats emissors destaquen els països de la
Unió Europea, amb una menció especial per italians i britànics.
En canvi, s’ha detectat una menor afluència de visitants dels
Estats Units en relació amb una any enrera, fruit de la menor
propensió que mostren, primer, a abandonar el seu país i, se-
gon, a volar.

Els turistes constitueixen, com és habitual, el grup més nom-
brós i significat del conjunt de visitants. Un col·lectiu que ha
protagonitzat el creixement de les pernoctacions durant tota la
dècada i que desembarca a la ciutat atret per una combinació
de lleure, cultura i serveis que ha situat la ciutat en posicions
privilegiades en diverses classificacions internacionals sobre
les millors destinacions turístiques del món. A banda de les tra-
dicionals preferències per visitar la Sagrada Família, la Pedrera
o el Barri Gòtic, enguany, els diversos esdeveniments que
commemoren el 150è aniversari del naixement de Gaudí estan
centrant l’atenció dels visitants, així com també dels residents. 

En general, els visitants se’n porten de la ciutat un record molt
agradable. Les puntuacions de diferents aspectes sobre els que
se’ls interroga són força elevades, d’entre 7,5 a 8 sobre 10,
amb una especial satisfacció per l’oferta arquitectònica i cultu-
ral de què han gaudit. Les xifres de l’estiu posen de relleu la
creixent satisfacció que envolta el terreny de la gastronomia,
amb un augment de la valoració de la qualitat/preu de l’oferta
de restauració de més d’un punt en relació amb un any enrera. 

Valoració de diferents aspectes de la ciutat
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Lligat en part a la creixent afluència de visitants que opten pels
allotjaments més barats, cal destacar el creixement sostingut
dels viatges venuts als anomenats transports de l’oci –Bus Tu-
rístic, Tramvia Blau, Funicular i Telefèric–, que permeten visi-
tar la ciutat de forma fàcil i còmoda, i alhora permeten selec-
cionar els punts d’interès segons les preferències de cadascú i
amb un ritme totalment lliure. Un model de visita que contras-
ta molt amb el dels clients dels creuers que atraquen al port –un
segment que també va en augment–, i que es caracteritza per
optar sovint, en el seu temps lliure, per recórrer els principals
eixos comercials i parar especial atenció a les botigues de mar-
ques de luxe, sobretot si tenen preus inferiors als vigents als
seus països de procedència. 

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

jl-ag 01 st-oc 01 nv-ds 01 gn-fb 02 mç-ab 02 mg-jn02 jl-ag02 2000 2001

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 57,0 62,0 60,0 51,0 56,0 66,0 61,0 54,0 56,1
Compres 19,0 18,0 18,0 20,0 16,0 12,0 14,0 15,0 19,8
Entreteniment 18,0 14,0 15,0 21,0 17,0 15,0 12,0 15,0 15,3
Transport intern 6,0 5,0 7,0 8,0 10,0 7,0 12,0 13,0 8,5
Altres 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0 0,3
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 8,4 8,8 8,8 9,6 9,4 9,3 8,8 8,5 8,3
Oferta cultural 7,9 8,6 8,3 8,9 8,5 8,7 8,5 8,3 7,9
Entreteniment 7,6 8,0 7,7 7,9 7,9 8,6 8,3 8,1 7,5
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 6,9 7,2 6,9 7,1 7,4 8,0 7,3 7,6 7,1
Accessos 6,6 7,0 6,8 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 6,8
Transport públic 6,7 7,0 6,8 7,2 7,4 7,9 7,6 7,8 6,9
Nivell d'informació 6,5 6,9 6,6 6,8 7,1 7,0 7,3 7,5 6,7
Seguretat ciutadana 5,9 6,4 6,3 6,4 6,6 6,2 6,8 7,0 6,2
Contaminació atmosfèrica 5,9 6,4 6,2 6,6 6,6 6,3 6,4 6,4 6,2
Sorolls 5,8 6,3 6,1 6,4 6,4 6,1 6,4 6,2 6,1
Neteja general de la ciutat 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,2 6,4 6,6 6,2
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,9 7,2 6,9 7,1 7,6 8,0 7,6 7,7 6,9
Relació qualitat/preu oferta hotelera 6,5 7,0 6,8 7,1 7,4 7,6 7,5 7,4 6,7
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,6 7,1 6,8 7,2 7,4 7,9 7,6 7,8 6,8
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Nota: Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.

Indicadors d’activitat al sector de la construcció

Variació (%) Prov. Barcelona Catalunya
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El sector de la construcció registra un creixement encara elevat,
però ha reduït sensiblement el ritme d’acceleració dels darrers
trimestres. 

L’activitat econòmica al sector de la construcció presenta du-
rant el segon trimestre d’enguany un perfil de clara desaccele-
ració del creixement, si bé a Espanya el ritme d’avanç és enca-
ra molt més ferm i sòlid que a la resta de branques d’activitat.
A Catalunya, en canvi, per primer cop en els darrers trimestres,
el dinamisme dels serveis és lleugerament superior, sense
haver-se alterat gaire la velocitat de creuer que ha mantingut
durant el darrer bienni. 

Font: Departament de Treball de la Generalitat.

Font: Idescat.

Font: Ministeri de Foment.

La incertesa i la indefinició que estan caracteritzant l’escenari
econòmic global contrasta amb la notable confiança que domi-
na en el sector de la construcció, que es detecta, sobretot, en
l’evolució de la inversió, que ha tornat a augmentar durant el
segon trimestre després de la desacceleració progressiva de
2001.

Aquesta confiança se sustenta, bàsicament, en la inèrcia
expansiva de la construcció residencial i en la favorable evo-
lució de l’obra pública. En el primer cas, és clar que els temors
a un afebliment de la demanda que s’albiraven pel 2002 s’han
permutat per una renovació de la confiança dels compradors
que, en un escenari de tipus d’interès baixos, ha impulsat de
nou els preus de venda a unes taxes properes al 15%, molt
semblants a les registrades en els darrers tres anys. L’evolució
expansiva de l’obra pública, animada per les diverses actua-
cions del programa d’infraestructures actualment en marxa,
recull en les sèries respectives els vaivens de calendari d’apro-
vació o execució de les obres, però mostra en la pràctica un
notabilíssim ritme d’activitat. El consum de ciment i l’evolu-
ció del mercat laboral sectorial en són bons testimonis.  

Consum aparent de ciment

Província de Barcelona Catalunya

Tones /Cat (%) Tones /Esp (%)

1991 2.532.335 69,3 3.652.683 12,7
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 5.486.361 13,0
1r.tr. 884.248 62,0 1.425.909 14,4
2n.tr. 895.904 60,4 1.482.221 13,3
3r.tr. 735.192 58,1 1.265.000 11,8
4t.tr. 792.175 60,3 1.313.231 12,3

2002
1r.tr. 862.740 60,2 1.433.135 13,7
2n.tr. 936.225 58,7 1.594.557 13,7
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Barcelona Resta RMB
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r.tr.2002/3r.tr.2001 17,6 18,5 3,7 13,2
1r.sem.2002/1r.sem.2001 28,3 7,1 13,1 –9,9

2001 / 2000 –5,3 –11,0 –15,8 10,8
2000 / 1999 –27,6 22,9 –4,5 –2,4

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’Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Revifa la construcció d’habitatges, especialment a Barcelona i a
la majoria de les grans ciutats de l’entorn metropolità.

Ara fa uns mesos, quan en aquest mateix apartat es valorava
l’espectacular increment del nombre d’habitatges iniciats a
Barcelona durant el primer trimestre d’enguany, es feia difícil
interpretar quina era la tendència de fons que s’amagava darre-
re d’aquell augment que, ben mirat, aparentava més que un
simple repunt atès que s’afegia a l’increment registrat un tri-
mestre abans, el darrer del 2001. Després de gairebé dos anys
de descens sostingut, es trencava aquesta tendència amb un
augment interanual de l’ordre del 40% considerant l’acumulat
de dos trimestres consecutius. Un dels aspectes que restaven
consistència a aquella reacció era que es veia limitada estricta-
ment a Barcelona. Ni la resta de la regió metropolitana ni de
Catalunya mostraven, ni de lluny, el mateix entusiasme. Tam-
poc era una reacció que acabés de casar amb una conjuntura
econòmica que s’enfosquia per moments.

Habitatges iniciats
(taxa de variació interanual)(%)

Barcelona RMB Catalunya
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Mig any després, el canvi de tendència a l’alça s’ha generalit-
zat a tots els àmbits considerats, alhora que s’ha moderat nota-
blement l’impuls que aquest segment de la construcció havia
mostrat a Barcelona a començament d’any. Però l’entorn eco-
nòmic en el que té lloc aquest canvi d’orientació no ha millorat
en relació amb la situació de començament d’any. Més aviat al
contrari. El creixement de l’economia registra taxes de creixe-
ment inferiors a les d’un any enrere i les expectatives d’ocupa-
ció han empitjorat.

Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1990 2.724 2.431 14.841 15.988 17.565 18.419 19.797 24.105 37.362 42.524
1991 2.157 2.503 14.725 14.403 16.882 16.906 16.468 20.488 33.350 37.394
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 4.745 4.543 32.205 23.966 36.950 28.509 37.675 25.715 74.625 54.224
1r. tr. 1.362 1.372 9.570 5.198 10.932 6.570 10.431 6.405 21.363 12.975
2n.tr. 1.196 980 9.788 7.263 10.984 8.243 11.388 7.686 22.372 15.929
3r.tr. 983 886 5.189 5.170 6.172 6.056 7.355 5.820 13.527 11.876
4t.tr. 1.204 1.305 7.658 6.335 8.862 7.640 8.501 5.804 17.363 13.444

2001 4.493 4.043 27.110 26.561 31.603 30.604 33.288 25.911 64.891 56.515
1r. tr. 847 893 7.180 6.897 8.027 7.790 9.878 7.269 17.905 15.059
2n.tr. 1.299 1.158 6.758 8.035 8.057 9.193 8.601 7.308 16.658 16.501
3r.tr. 761 703 5.841 5.362 6.602 6.065 6.528 5.354 13.130 11.419
4t.tr. 1.586 1.289 7.331 6.267 8.917 7.556 8.281 5.980 17.198 13.536

2002
1r. tr. 1.257 1.070 6.989 6.480 8.246 7.550 8.925 5.719 17.171 13.269
2n.tr. 1.497 1.126 8.780 6.968 10.277 8.094 10.209 6.131 20.486 14.225
3r.tr. 895 833 6.060 6.069 6.955 6.902 9.846 6.230 16.801 13.132
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Amb aquest escenari i atès el degoteig a la baixa dels projectes
visats pel conjunt de la província, no és lògic esperar que l’aug-
ment de nombre d’habitatges iniciats i en construcció durant els
primers nou mesos d’enguany tingui massa continuïtat. Haurà
estat suficient però, per tancar l’any amb un resultat novament
positiu després d’un bienni de davallada inapel·lable del nom-
bre d’habitatges en construcció. 

Si efectivament les coses són tal com aparenten, es fa difícil
d’explicar aquest repunt tan significatiu de la construcció de
sostre residencial. Reprenent arguments de comentaris ante-
riors, hom té la impressió que el sector va anticipar a final de la
dècada passada un progressiu refredament de la demanda d’ha-
bitatge més intens del que finalment es va produir. Poste-
riorment, i a remolc de la demanda, ha volgut corregir aquest
error d’apreciació. Un error provocat en part per l’efecte deses-
tabilitzador de l’ingent volum de diner negre que ha fet la tran-
sició a l’euro via “totxo”. Sense menysprear els fluxos igual-
ment considerables de capital que durant el 2000-2001 han bus-
cat refugi al mercat immobiliari fugint de la renda variable. 

Habitatges iniciats a les comarques de la RMB

2000 2001 3r.tr. 2002
Alt Penedès 1.316 1.479 255
Baix Llobregat 7.550 5.292 1.115
Barcelonès 6.783 6.528 1.280
Garraf 2.807 1.826 513
Maresme 4.579 4.168 759
Vallès Occidental 9.641 8.819 2.349
Vallès Oriental 4.274 3.491 684
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Habitatges iniciats a la regió metropolitana (milers)
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Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

3r.tr. 2002 2001 Variació (%)1

Barcelona 895 4.493 27,3
l'Hospitalet de Llobregat 85 410 –3,1
Badalona 208 1.253 75,5
Sabadell 475 1.876 69,3
Terrassa 705 2.370 16,2
Santa Coloma de Gramenet 88 271 39,0
Mataró 228 804 –1,3
Cornellà de Llobregat 129 553 –8,0
Sant Boi de Llobregat 174 513 –33,7
el Prat de Llobregat 127 162 134,8
Rubí 154 688 22,6
Viladecans 27 469 –16,5
Granollers 80 235 –38,4
Cerdanyola del Vallès 155 285 294,9

Total municipis grans 3.530 14.382 28,1

Total RMB 6.955 31.603 9,0

Total Catalunya 16.801 64.891 10,1
1. Variació interanual dels darrers dotze mesos.

 octubre 2001 - setembre 20021999-20011996-1998

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.

Rehabilitats

Construcció d’habitatges

El manteniment de la tendència expansiva durant el mesos
centrals de l’any situa l’augment de l’acumulat anual del
nombre d’habitatges iniciats en el 25% per a Barcelona,
aproximadament el doble que a la resta d’àmbits.

El detall de la distribució per districtes del sostre residencial en
construcció confirma alguns dels trets dels darrers anys com
ara que Sant Martí concentra una tercera part de l’oferta resi-
dencial nova de la ciutat i que Les Corts, malgrat el repunt
d’enguany, continua a la cua. Entre les sorpreses agradables,
destaquen els increments i les dotacions de Ciutat Vella i Nou
Barris, on hi juga un paper important la promoció pública. Pel
que fa a les comarques de la regió metropolitana, l’augment de
l’activitat constructiva dels darrers trimestres s’ha fet notar es-
pecialment al Vallès Occidental i al Barcelonès i també, però
menys intensament, al Baix Llobregat i al Garraf. Les tres co-
marques restants s’han mantingut al marge del repunt alcista.
Una evolució força concordant amb el dinamisme que la cons-
trucció residencial ha mostrat als nuclis urbans més grans.   

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

3r.tr.2002/3r.tr.2001 –12,6 17,7 19,5
1r.sem.2002/1r.sem.2001 –6,3 –6,3 –6,3

2001 / 2000 –6,7 –7,9 –0,2
2000 / 1999 –12,8 –12,6 –14,1

1. Variació interanual dels darrers dotze mesos.

Actuacions de rehabilitació a Barcelona
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Nota: es comptabilitzen les sol·licituds de subvenció presentades a la campanya
“Barcelona posa’t guapa”.
Font: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Projectes d’habitatges visats (Província de Barcelona)

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

Nous

1990 6.104 5.482 5.059 3.844 20.489
1991 5.521 5.558 4.728 5.763 21.570
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

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

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona

iniciats Acabats

2000 2001 3r.tr. 2002 Var (%)1 2000 20001 3r.tr. 2002 Var (%)1

1. Ciutat Vella 80 542 82 133,3 158 95 38 –45,4
2. l'Eixample 323 472 77 –13,8 373 557 106 –11,8
3. Sants-Montjuïc 438 430 66 –9,7 349 464 72 –27,4
4. Les Corts 114 112 11 119,3 73 76 2 –46,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 117 282 16 –29,0 361 199 24 –56,3
6. Gràcia 137 219 78 22,2 213 136 70 17,0
7. Horta-Guinardó 288 294 123 5,9 239 232 25 –21,2
8. Nou Barris 220 363 61 180,6 280 90 189 77,7
9. Sant Andreu 1.199 290 87 49,0 631 453 275 169,3

10. Sant Martí 1.802 1.467 287 7,5 1.832 1.731 29 –1,6
Sense dades 27 22 7 –66,7 34 10 3 66,7

Barcelona 4.745 4.493 895 27,3 4.543 4.043 833 6,4
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Amb els vaivens propis del calendari d’aprovació de les llicències,
la tendència de l’activitat constructiva a la ciutat s’emmarca en
un manteniment dels valors assolits en el darrer bienni.

El volum de sostre aprovat a les llicències d’obres durant els pri-
mers nou mesos d’enguany supera lleugerament el milió de m2,
una xifra molt semblant a l’aprovada durant el mateix període
de l’any anterior i que permet pensar en el manteniment per ter-
cer any consecutiu d’un ritme constructiu força elevat, si bé
lleugerament inferior al màxim assolit durant el trienni 1997-99. 

En el segment d’obra nova, que concentra un 74% de l’obra
total, l’epígraf més important és el del sostre destinat a la cons-
trucció residencial. Malgrat que durant el segon i tercer trimes-
tre d’enguany ha afluixat sensiblement el ritme de construcció
de nous habitatges, els nivells assolits en el que va d’any mos-
tren que aquesta disminució del ritme s’està produint molt su-
aument. 

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.

Habitatges de nova planta aprovats
nombre d'habitatges variació (%)
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Nombre d'habitatges
Taxa de variació de l'acumulat dels darrers dotze mesos (%)

Variació (%) Total Nous Ref. i ampl.

3r.tr.2002/3r.tr.2001 10,8 23,0 –16,7
1r.sem.2002/1r.sem.2001 –0,7 –1,6 1,8

2001 / 2000 –1,6 –0,8 –3,9
2000 / 1999 –12,6 –16,4 –0,2

De la resta de categories de sostre, destaca la bona marxa del
destinat a aparcaments i l’impuls dels hotels; per contra, també
es detecta un retraïment de la previsió de sostre per usos molt
directament vinculats a l’activitat econòmica, com oficines,
locals comercials i indústries, una conseqüència clara de l’afe-
bliment progressiu del creixement econòmic. Per acabar, un
breu apunt per destacar que el volum de sostre de reforma i
ampliació es manté en nivells similars als d’un any enrera.  

Sostre previst a les llicències d’obres aprovades (m2)

Sostre nou Reforma

Residencial Aparcament L. comercials Oficines Equip. i hotels Indús. i altres Total nou i ampliació Total1

1990 451.787 629.003 241.413 267.339 301.827 111.789 2.003.158 202.625 2.205.783
1991 252.847 435.874 122.016 202.940 127.512 55.567 1.196.756 147.425 1.344.181
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
1r.tr. 176.377 91.855 36.772 9.895 5.257 17.589 337.745 123.944 461.689
2n.tr 114.028 70.085 29.865 1.173 27.786 60.111 303.048 95.087 398.135
3r.tr. 80.723 46.892 14.228 6.982 21.824 35.594 206.243 102.110 308.353
4t.tr. 104.494 64.316 21.805 1.177 64.202 34.338 290.332 92.581 382.913

2001 410.128 266.943 65.158 74.848 175.902 135.695 1.128.674 397.668 1.526.342
1r.tr. 124.324 63.652 18.268 4.156 26.980 37.438 274.818 105.879 380.697
2n.tr. 65.963 61.292 12.171 46.693 28.918 57.418 272.455 86.234 358.689
3r.tr. 106.356 58.798 12.313 0 8.463 19.840 205.770 91.758 297.528
4t.tr. 113.485 83.201 22.406 23.999 111.541 20.999 375.631 113.797 489.428

2002
1r.tr. 148.780 80.829 16.480 4.635 58.396 23.687 332.807 101.974 434.781
2n.tr. 83.783 48.014 7.708 1.907 47.413 16.745 205.570 93.532 299.102
3r.tr. 69.433 82.592 8.719 14.482 35.274 42.692 253.192 76.396 329.588
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Preus al mercat immobiliari: habitatges i places d’aparcament

Evolució dels preus dels habitatges
€/m 2
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Lluny de concretar-se l’anunciat refredament dels preus, les
dades del primer semestre de 2002 palesen que la pressió de la
demanda sobre una oferta cada cop més limitada ha continuat
impulsant els preus a l’alça.

En un entorn econòmic i financer incert que no facilita els exer-
cicis de previsió, sorprèn l’evolució de les principals variables
al mercat immobiliari barceloní per la seva vitalitat. La majoria
dels indicadors corresponents a la primera meitat de 2002 han
mantingut el to expansiu del darrer trienni i, en especial, desta-
ca el creixement dels preus de venda i del crèdit concedit per
adquisició d’habitatge propi. Això ha desconcertat molts analis-
tes, promotors i professionals del sector que havien previst una
desacceleració progressiva del ritme d’absorció del producte
nou i del procés de creixement dels preus durant els primers me-
sos de 2002, després de tres anys consecutius amb augments
anuals mitjans propers al 15%.  

Si bé tampoc no s’apostava per una ruptura abrupta de la inèr-
cia ascendent dels preus, en general es preveia una moderació
significativa del ritme de creixement, coincident amb la fi de
l’efecte euro i consistent amb el deteriorament de les expectati-
ves de renda futura de les famílies. En comptes d’això, els preus
no s’han desviat gaire de la recent trajectòria expansiva i els
augments registrats oscil·len entre el 14,8% en el mercat de
nova planta i el 16,3% en el d’oferta de segona mà. L’extra-
ordinària proximitat assolida entre tots dos valors reflecteix el
pes que té el valor del sòl a Barcelona, molt superior al que té
en altres zones. 

L’ escassa informació disponible per altres àmbits revela que
aquest no ha estat un fenomen exclusiu de Barcelona. Les dades
de preus de venda residencials a la regió metropolitana, al con-
junt de Catalunya i a moltes zones d’Espanya s’emmarquen, sal-
vant les diferències metodològiques i de magnitud, en un procés
similar de desacceleració de creixement dels preus menys intens
i clar del que s’esperava. Entre les sorpreses més destacables es
troba l’evolució dels preus dels habitatges nous a Madrid, on,
amb un preu mitjà de 2.565 €/m2 i un augment del 25,8% en
relació amb un any enrera, s’ha accentuat el procés alcista dels
preus. I això ha succeït, convé tenir-ho present, en un context
d’estancament de l’oferta després d’uns anys de fort creixement.

Variacions Nova
(%) planta Oferta Transacció Ponderat LLoguer

1r.sem 02/
1r.sem 01 14,2 16,3 9,3 11,0 13,5
2n.tr 02/
2n.tr.01 — — 14,7 14,5 12,9

2001/2000 15,4 15,8 18,5 17,5 17,4
2000/1999 14,7 19,6 13,8 14,1 12,6

1 Les dades de nova planta i d'oferta de segona mà corresponen al primer semestre.
Font: Tecnigrama, Departament d'Estudis Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona,
Forcadell, DGAH, Incasol i elaboració pròpia.

Font: Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona i
Forcadell.

Font: Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona i
Forcadell.

Evolució dels preus al mercat immobiliari residencial

Preu de venda (€/m2)

Segona mà Preu Preu de

Nova Preu Preu global lloguer
Període planta d’oferta transacció ponderat (€/m2/mes)

1990 1.222 1.177 n.d. n.d. 4,9
1991 1.286 1.235 905 1.019 6,0
1992 1.380 1.289 1.143 1.214 6,7
1993 1.408 1.247 1.111 1.200 6,2

1994 1.406 1.279 1.187 1.253 5,7
1995 1.461 1.367 1.226 1.296 5,5
1996 1.433 1.291 1.193 1.265 5,4
1997 1.447 1.352 1.226 1.292 5,4

1998 1.536 1.481 1.451 1.477 5,3
1999 1.837 1.724 1.522 1.617 5,9
2000 2.106 2.062 1.731 1.844 6,6
2001 2.431 2.388 2.053 2.166 7,8

2n.tr.021 2.698 2.686 2.279 2.405 8,3

(ptes/m2)

1999 305.614 286.904 253.257 268.964 980
2000 350.403 343.063 288.089 306.783 1.103
2001 404.438 397.342 341.511 360.389 1.294

2n.tr.021 448.909 446.913 379.267 400.160 1.379
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Evolució de preus, salaris i costos de construcció
variació (%)

Preu habitatges nous SalarisIPC
Cost de la mà d'obra Cost dels materials

1998 1999 2000 2001 1r.sem 2002
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Font: Dades dels APIS facilitades per la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

De cara a la segona meitat de l’any, les previsions apunten a un
alentiment del ritme de creixement, insuficient, però, per a situar
el creixement mitjà anual amb taxes inferiors als dos dígits.
Aquests creixements són un reflex de la resistència de la deman-
da a abandonar el mercat sense comprar, malgrat el canvi de
signe de la major part de factors que l’han impulsat en els darrers
anys, amb l’excepció del tipus d’interès. En comparació amb tres
anys enrera, per exemple, s’ha alentit notablement la creació
d’ocupació, la inflació ha repuntat, els salaris s’han estancat en
termes reals, pràcticament s’ha esgotat la trajectòria baixista dels
tipus d’interès, l’anomenat efecte euro s’ha diluït totalment i els
preus dels habitatges nous són un 50% més elevats. 

Un escenari, en resum, gradualment enfosquit, però en el que la
demanda ha continuat fent transaccions de compra-venda cada
cop de més quantia econòmica, com es desprèn del fet que l’im-
port mitjà de les hipoteques concertades a la província de Barce-
lona hagi augmentat onze mil euros en l’últim any. Així, malgrat
el to pessimista dels agents de la propietat immobiliària i d’al-
gunes agències o portals d’internet especialitzats que porten
mesos advertint de fortes caigudes del nombre d’operacions, el
nombre d’hipoteques registrades ha tornat a augmentar després
d’un any d’atonia. 

En la mateixa línia, el crèdit hipotecari manté la trajectòria
expansiva: el volum de crèdit hipotecari concedit a persones
físiques a Espanya per a adquisició d’habitatge propi era al juny
de 2002 superior en un 16,5% al de juny de 2001, i un 42,8% al
de juny de 2000. En conjunt, aquest tipus de crèdit absorbeix un
70% del total del finançament a les famílies, un percentatge
creixent que en aquest primer semestre de 2002 contrasta amb
la reducció del dinamisme del consum, especialment evident en
béns de consum durador com els vehicles. 

Cal afegir aquí que el diferencial entre els tipus d’interès al mer-
cat hipotecari espanyol i d’altres països europeus ha afavorit l’a-
fluència de clients estrangers que es financen mitjançant entitats
creditícies espanyoles. Clients de les entitats financeres que, en
molts casos, són també compradors d’immobles que exerceixen
una forta pressió sobre l’oferta i provoquen notables augments
dels preus, com ha succeït, per exemple, a algunes zones del
litoral mediterrani.  

Nota: Els tipus d'interès representats no són directament comparables i no representen
necessàriament la situació del conjunt nacional.
Font: Asociación Hipotecaria Española. 

Crèdit a les persones físiques per adquisició d'habitatge propi
Tipus d'interès hipotecari
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Font: Tecnigrama, INE, Ministeri de Foment i elaboració pròpia. Font: Banco de España.
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La demanda que busca una millora del nivell de vida mitjançant
el canvi d’habitatge copa el protagonisme al mercat de nova
planta a Barcelona. 

Al darrera de l’expansió del crèdit hipotecari hi ha una deman-
da solvent, com és, en primer lloc, la demanda de millora i, en
segon lloc, la d’inversió; malgrat que es tracta de dos segments
amb pulsions diferents, tenen en comú que són menys sensibles
que la demanda de primera ocupació, la de canvi de règim de
tinència o la motivada per canvi de feina a l’enfosquiment de la
situació econòmica descrita anteriorment. En el cas de la de-
manda de millora, perquè alhora són venedors que en teoria
esperen repercutir en la venda dels seus habitatges els incre-
ments de preus del mercat nou. 

Cal apuntar aquí que malgrat que les transaccions registrades en
el mercat nou són quantitativament escasses en funció de la
població resident, aquestes operacions tenen un efecte multipli-
cador important en el mercat secundari. Un estudi realitzat en
els anys noranta1 sobre les cadenes de vacants que es generen
amb les diferents transaccions que se succeeixen arran de la
compra d'un habitatge –normalment un habitatge nou–, revela
que per cada cent habitatges nous s’alliberen a Barcelona entre
174 i 222 habitatges de segona mà. Aquests s’alliberen, si el
mercat funciona de forma dinàmica, temporalment, perquè pas-
sen a ser ocupats per altres persones. 

En general, els habitatges de propietat més grans i més cars
generen unes cadenes de vacants més llargues; per exemple, una
família que es compra un habitatge de 150 m2 amb piscina i dues
places d’aparcament pot alliberar un habitatge de 100 m2 amb
una plaça d’aparcament. Al seu torn, la família que compra
aquest habitatge allibera, per exemple, un pis de 60 m2 sense
ascensor que és comprat per una parella jove que deixa un apar-
tament de lloguer que, al seu torn, serà ocupat per una persona
que s’independitza de la llar familiar o per un (o més) immi-
grants. Aquest exemple de funcionament de la cadena de va-
cants serveix per explicar tant els mecanismes de transmissió
d’immobles (i de preus) com la dinàmica del mercat immobilia-
ri. Sovint, els promotors s’orienten a una franja de demanda
d’elevat poder adquisitiu; aquestes famílies alliberen habitatges
que, de forma successiva, són accessibles per segments de de-
manda amb una capacitat econòmica inferior. 

Per la seva banda, la demanda d’inversió s’ha vist impulsada per
l’augment de la rendibilitat dels immobles residencial davant la
revitalització de la demanda de lloguer i també pels fluxos de
capital que han fugit de la renda variable buscant refugi. És el
típic moviment de reconducció dels fluxos inversors cap a una
inversió tan tradicional com solvent a llarg termini: “la pedra”.
Aquí, però també als Estats Units i d’altres països europeus.
L’horitzó temporal en el que pot deixar de ser una inversió atrac-
tiva –o, fins i tot, pugui esclatar “la bombolla”, fictícia per a uns,
real per a uns altres– és un dels aspectes més discutits actual-
ment entre els analistes professionals i els consultors immobi-
liaris.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

Habitatges hipotecats en finques urbanes

BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre

1994 69.381 94.434 331.200
1995 60.529 82.560 403.600
1996 67.965 91.853 412.982
1997 83.917 113.387 479.237

1998 76.021 105.626 423.427
1999 78.557 111.331 452.482
2000 79.650 112.542 480.895

2001 78.931 110.521 487.973
1r.tr 19.980 28.110 125.665
2n.tr. 20.804 28.972 128.355
3r.tr. 18.424 25.890 113.443
4t.tr. 19.723 27.549 120.510

2002
1r.tr. 22.255 31.798 134.574
2n.tr. 23.062 32.689 143.787

Import mitjà del crèdit (milers €)

1994 48,08 46,28 44,47
1995 49,88 47,48 44,47
1996 54,44 52,21 47,38
1997 59,78 57,13 50,79

1998 65,23 61,57 55,58
1999 73,61 69,01 61,71
2000 81,93 76,79 67,69

2001 89,50 83,97 75,21
1r.tr 85,05 80,02 72,06
2n.tr. 88,44 83,06 73,96
3r.tr. 91,66 85,75 77,35
4t.tr. 93,13 87,29 77,80

2002
1r.tr 96,28 90,06 81,19
2n.tr. 99,64 92,81 83,43

Variacions (%) BCN (prov) Catalunya Espanya

Nombre d'hipoteques

2n.tr.2002/2n.tr.2001 10,9 12,8 12,0
2001/2000 –0,9 –1,8 1,5

Import mitjà del crèdit

2n.tr.2002/2n.tr.2001 12,7 11,7 12,8
2001/2000 9,2 9,4 11,1

Evolució del preu dels habitatges i del tipus
d'interès hipotecari

Preus habitatges nous Preus habitatges 2a. mà
Tipus d'interès hipotecari (total d'entitats)

tipus d'interès (%)preu (€/m2)
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Font: Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona i Banc
d’Espanya.

1 Vegeu M. Pareja (1998), Les cadenes de vacants i l’efecte filtratge: una aplicació per a
la Vila Olímpica del Poblenou, Tesi doctoral. 
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No obstant això, cal considerar que una part  molt important
dels crèdits es concerten amb tipus d’interès variable, de mane-
ra que aquests càlculs que es fan quan es contracta la hipoteca
es poden desviar segons quina sigui l’evolució real dels tipus
d’interès. Per exemple, la davallada dels tipus d’interès que es
registrà al llarg dels noranta permeté que la quota d’amortitza-
ció per la major part de les famílies se situés per sota del que
s’exigia en el moment de la contractació. A més, en molts casos
es va poder amortitzar anticipadament i reduir sensiblement
l’horitzó temporal compromès. La situació ara és ben diferent.
Amb tipus que ronden el 5% i hipoteques compromeses a 25/30
anys, els compradors tenen una capacitat de pagament molt ele-
vada en comparació amb una dècada enrera; en aquest escenari
moltes famílies tendeixen a endeutar-se al límit, confiant en un
escenari estable dels tipus d’interès i també en les modalitats
d’hipoteques d’efecte “acordió”, que permeten allargar i
escurçar termini en funció de les necessitats de finançament o de
la capacitat de pagament de les famílies.  

La interrelació entre el mercat nou i el de segona mà s’accentua
en alguns districtes per les característiques i el predomini
quantitatiu de l’oferta d’un o d’un altre mercat. En general, la
ubicació és un factor més determinant del preu que l’antiguitat. 

Una visió de conjunt per districtes posa de relleu les considera-
bles diferències de nivell dels preus vigents. Si salvem els
aspectes metodològics –una aposta amb riscos que implica assu-
mir algunes inconsistències– i comparem els valors mitjans
corresponents al preu de venda dels habitatges nous, al preu d’o-
ferta de segona mà i al preu de transacció de segona mà, obser-
vem que els dos mercats estan molt interrelacionats a tots els
districtes. En teoria, hom podria esperar que les diferències de
producte entre habitatges nous i usats es reflectissin en una
distància més significativa en els preus, però el cert és que hi ha
un paral·lelisme extraordinari, amb una distància mitjana del
18% entre el que es paga per un habitatge nou i un de segona
mà, però que en alguns casos arriba a una coincidència total. I
on la semblança és extraordinària és entre el preu dels habitat-
ges nous i el que els particulars o les agències intermediàries
demanen pels habitatges de segona mà, ja que, pel conjunt de la
ciutat, pràcticament coincideixen. 

Quota mensual
per cada 10.000 €

Quota mensual segons tipus d'interès
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Els baixos tipus d’interès i la flexibilització de les condicions de
pagament dels préstecs mantenen el dinamisme del mercat
immobiliari. 

Una de les diferències més importants entre el mercat immobi-
liari espanyol dels anys vuitanta i l’actual és que els preus de
venda han perdut part de la seva condició d’actuar com a únic
referent per decidir si hom es compra o no un habitatge. En
aquests moments, després de l’enèsim increment dels preus,
després d’un importantíssim fenomen de liberalització que va
afavorir la competència entre entitats, i després que els compra-
dors disposin, en general, de molta més informació de la que
disposaven o comprenien fa tot just deu i quinze anys, el verita-
ble motor que posa en marxa la decisió de compra de les famí-
lies està més associat a la quota d’amortització mensual que els
compradors esperen poder assumir que al preu de venda pròpia-
ment dit. 

En un context de baixos tipus d’interès com l’actual i en el que
s’ha generalitzat l’allargament del termini mitjà fins als 25/30
anys, no és infreqüent que les decisions es prenguin calculant
l’endeutament mensual assumible, tota vegada que en un mer-
cat com el barceloní en el que l’habitatge és un bé escàs i costa
trobar un producte que satisfaci alhora gustos i necessitats, fixar
una barrera de preu de manera molt taxativa pot convertir l’ad-
quisició d’un habitatge en un procés molt llarg i, fins a cert punt,
desesperant. Sobretot tenint en compte la recent trajectòria
alcista dels preus. 

L’elecció d’un termini d’amortització molt dilatat en el temps
només s’entén en un context de baixos tipus d’interès. La quota
d’amortització és una funció no lineal del tipus d’interès i el ter-
mini d’amortització i, com es pot veure al gràfic adjunt, roman
relativament estable a partir d’un determinat moment; això sig-
nifica que a partir d’aquell punt la quota a pagar no disminueix
de forma apreciable per molt que s’allargui el termini d’amor-
tització. Les corbes corresponents a l’evolució de les quotes
mostren com aquests punts se situen a l’entorn dels 27/30 anys
quan els tipus vigents ronden el 5%, a l’entorn dels 17/20 anys
amb tipus del 15% i al voltant dels 13/15 anys amb tipus del
20%. 

Font: Elaboració pròpia. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals
de l’Ajuntament de Barcelona i Forcadell.
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En canvi, la localització és un aspecte molt més determinant a
l’hora de fixar el preu. En unes altres paraules, tot sabent la
superfície, és més fàcil intuir el preu d’un habitatge coneixent la
ubicació que coneixent si es nou o de segona mà. Naturalment,
sempre en termes de mitjana, i tenint en compte que, en el cas
dels edificis nous, els promotors els dissenyen també en funció
de la ubicació. 

De tota manera, establir una jerarquia entre els diversos factors
que determinen la formació dels preus no és pas un exercici sen-
zill. Per exemple, hom pot considerar que els preus de venda en
el mercat nou i el de segona mà a Les Corts són summament
coincidents per l’escassetat d’oferta nova i perquè es tracta d’un
districte on els nuclis centrals estan altament urbanitzats i den-
sament edificats, de manera que els dos mercats actuen en rea-
litat com un de sol; i, sens dubte, el que lidera és el de segona
mà. A més, és el districte on l’edat mitjana dels edificis residen-
cial és més baixa, un factor que facilita la competència entre els
edificis de segona mà i els nous.  

En canvi, per explicar un altre cas de pràctica coincidència entre
els preus als dos mercats, com és Sant Martí, hauríem de recó-
rrer a l’argument invers. Justament, aquest districte es diferen-
cia de Les Corts en aspectes molt importants des del punt de
vista residencial, ja que porta una dècada liderant l’oferta nova
en termes quantitatius, tant en el mercat lliure com en habitatge
protegit. I, a més, l’oferta nova és molt diversa en termes quali-
tatius: des dels famosos “lofts” o la versió legal d’aquesta tipo-
logia, fins als edificis del Front Marítim que tenen des d’estudis
fins a pisos de més de cinc habitacions, passant per alguns
dúplex de luxe de les torres de Diagonal Mar. En realitat, aquí
la dinàmica residencial està totalment dominada pels habitatges
nous.  

La insuficiència del parc de lloguer fa que la pressió d’una
demanda creixent impulsi cada cop més els lloguers a l’alça.

A l’ombra de les successives revaloritzacions del preu de venda
dels habitatges, el preu de lloguer continua la tendència ascen-
dent amb taxes de creixement de dos dígits per tretzè trimestre
consecutiu, amb una única excepció el 2n.trimestre de 2000.
Com se sap, el mercat de lloguers de Barcelona està fortament
condicionat per l’escassetat de producte i per la baixa qualitat
mitjana del parc disponible. En un context d’augment de la
població real, que o bé per nivell de renda o bé per raons de tem-
poralitat o provisionalitat de la seva estada ha de descartar l’op-
ció de la compra, ha augmentat de forma molt notòria la pressió
de la demanda sobre aquesta oferta escassa. Però encara que
sigui la única alternativa possible per a una part de la població,
no contribueix gaire a millorar el seu atractiu que el rebut men-
sual mitjà hagi augmentat un 62% en els darrers quatre anys fins
a situar-se en 563 €/mes; una quantitat equivalent a la que molts
ciutadans estan pagant com a rebut d’hipoteca per un habitatge
similar.

En aquest escenari, qualsevol iniciativa que impulsi o afavorei-
xi l’ampliació del parc de lloguer és una bona notícia, com ho
és la construcció de 1.055 apartaments de lloguer assequible per
a joves que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona. 

1 Oferta referida al segon semestre de cada any.
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

1 Variació interanual del 1r.sem 2002.
Font: DGAH a partir de les dades de fiances de lloguer de l'Incasol.

Evolució de l'oferta d'habitatges de nova planta1

Districte 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1. Ciutat Vella 357 323 221 231 166 109 
2. L'Eixample 1.266 1.935 859 477 394 505 
3. Sants-Montjuïc 964 1.279 351 246 203 293 
4. Les Corts 466 456 65 76 41 27 
5. Sarrià-Sant Gervasi 689 956 429 439 108 69 
6. Gràcia 266 305 282 301 288 120 
7. Horta-Guinardó 615 398 381 207 97 191 
8. Nou Barris 362 388 160 150 64 70 
9. Sant Andreu 499 639 593 397 374 328 

10. Sant Martí 1.367 2.280 1.052 2.112 1.293 904 

Barcelona 6.851 8.959 4.393 4.636 3.028 2.616 

Hab/promoció 20,6 19,8 21,7 24,5 20,3 17,0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Preu de lloguer dels habitatges a Barcelona

Lloguer mitjà
(€/m 2/mes) contractual (€/mes)

Districte 2n.tr.2002 var.(%)1 2n.tr.2002 var.(%)1

1. Ciutat Vella 7,69 13,1 445 17,6
2. L'Eixample 8,51 16,8 645 13,9
3. Sants-Montjuïc 7,90 13,1 474 17,0
4. Les Corts 9,97 13,7 693 6,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 9,83 13,1 817 14,0
6. Gràcia 8,26 13,4 508 13,8
7. Horta-Guinardó 7,66 10,4 495 17,1
8. Nou Barris 7,89 5,5 469 9,2
9. Sant Andreu 7,19 10,0 464 9,6

10. Sant Martí 8,31 19,0 534 22,6

Barcelona 8,29 13,5 563 13,5

Tipologia de les noves promocions (1r.sem.2002)

Dimensió 
Tipologia per promocions en % mitjana

Districtes Unifamil. Multifamil. Total (habitat./prom.)
1. Ciutat Vella — 100,- 100,- 12,1
2. L'Eixample — 100,- 100,- 17,4
3. Sants-Montjuïc 15,4 84,6 100,- 11,3
4. Les Corts — 100,- 100,- 6,8
5. Sarrià-Sant Gervasi — 100,- 100,- 9,9
6. Gràcia — 100,- 100,- 15,0
7. Horta-Guinardó 10,5 89,5 100,- 10,1
8. Nou Barris — 100,- 100,- 8,8
9. Sant Andreu — 100,- 100,- 19,3

10. Sant Martí — 100,- 100,- 33,5

Barcelona 3,9 96,1 100,- 17,0
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En qualsevol cas, durant anys s’ha justificat la passivitat institu-
cional envers el règim de lloguer adduint l’especial predilecció
que mostren els ciutadans d’aquest país per la propietat. Aquest
fet, que és efectivament un tret cultural molt  arrelat, no ha d’a-
magar que l’extraordinària descompensació del parc en favor de
la propietat que es dóna a Espanya –un 86%, envers el 61% de
la Unió Europea– està derivant actualment en un greu problema
social que dificulta l’emancipació dels joves i la integració
social dels immigrants.

Localització de l'oferta de nova planta per districtes
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En una línia ben diferent se situa la reforma fiscal que entrarà en
vigor el 2003, que incorpora una bateria d’avantatges fiscals
adreçats als particulars que decideixin llogar els seus habitatges.
En aquests moments, també s’està discutint l’aprovació d’un
règim fiscal especial per les empreses promotores d’habitatges
en lloguer. En conjunt, es tracta de mesures relativament modes-
tes si es comparen amb els avantatges fiscals de què gaudeix
l’adquisició d’habitatge però que almenys suggereixen una
mínima correcció després que en la darrera reforma fiscal s’eli-
minés la desgravació per lloguer a que tenien accés els llogaters
de rendes baixes.

1. Variació (1r.sem. 02/1r.sem. 01). 
2. Preu mitjà de les noves promocions acabades d'incorporar durant el 1r.semestre de 2002.
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

Font:Tecnigrama  i elaboració pròpia.

Font:Tecnigrama  i elaboració pròpia.
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Preu dels habitatges de nova planta (1r. sem. 2002)

Superfície
mitjana Preu mitjà de venda (€/m2) Preu de venda dels habitatges (€)

Districte (m2 construïts) preu variació1 (%) preu 2 (%) mínim mitjà màxim

1. Ciutat Vella 90,5 2.508 13,6 2.563 133.600 227.010 384.600
2. L'Eixample 114,4 3.278 24,0 3.340 198.300 380.360 1.202.000
3. Sants-Montjuïc 113,9 2.340 2,5 2.622 150.300 261.800 601.000
4. Les Corts 135,0 3.307 18,8 3.446 276.500 431.240 559.000
5. Sarrià-Sant Gervasi 164,7 4.070 27,5 4.098 345.600 704.490 1.779.000
6. Gràcia 109,6 3.041 29,2 3.530 177.300 326.060 461.600
7. Horta-Guinardó 118,1 2.725 8,4 2.564 141.200 320.130 510.900
8. Nou Barris 120,2 2.231 6,9 2.064 192.300 266.240 360.600
9. Sant Andreu 108,1 2.227 13,7 2.176 145.800 239.230 365.400

10. Sant Martí 109,8 2.349 19,1 2.424 137.600 254.210 397.900

Barcelona 114,7 2.698 14,2 2.725 133.600 313.560 1.779.000
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

L’escassetat d’habitatges nous disponibles és un dels trets
característics de l’actual oferta de l’immobiliari residencial a
Barcelona. 

Al llarg del primer semestre de 2002 s’ha consolidat el procés
de reducció de l’oferta d’habitatges nous que s’havia registrat en
els darrers tres anys, després de que el 1998 s’assolís un màxim
amb més de 10.000 habitatges en venda. En el moment de la
realització del treball de camp dut a terme per l’empresa Tecni-
grama, es trobaven a la venda 154 promocions, amb un total de
2.616 habitatges, un dels valors més baixos dels darrers tres lus-
tres. 

Després d’una etapa fortament expansiva de la construcció resi-
dencial, aquesta reducció gradual de l’obra nova residencial
–que varia en intensitat depenent en quin moment del cicle
constructiu es trobi o, en altres paraules, si es miren les obres en
marxa, els projectes visats o els habitatges que han obtingut lli-
cència d’obres–, és una anticipació dels constructors a una espe-
rada caiguda de la demanda per l’empitjorament de les condi-
cions d’accés a l’habitatge que s’està produint pel procés infla-
cionista dels preus i pel deteriorament de la situació econòmica
general. No obstant això, ja s’ha dit anteriorment que la deman-
da en conjunt –la que compra per ús i la que ho fa per invertir–
està reaccionant de forma sorprenentment optimista donat l’en-
fosquiment del panorama econòmic. I més encara si es conside-
ra que durant els primers mesos de 2002 s’ha apujat el preu de
la major part dels habitatges que ja es trobaven en venda un any
enrera.

Sant Martí és el districte que concentra una major activitat en
termes d’obra nova residencial, amb més d’un terç del total de
nous habitatges de la ciutat. De fet, només és una vessant més
en la que aquest districte és líder donada la renovació urbanísti-
ca, d’activitats econòmiques i infraestructural en què es troba
immers en aquests moments. En termes quantitatius, li segueix
l’Eixample, amb gairebé un 20% de la nova oferta. En total,
aquests dos districtes –el més poblats de Barcelona– concentren
un 30,2% dels residents censats i un 54% de la nova oferta resi-
dencial. 

En el pol oposat se situa el districte de Les Corts –el menys
poblat de Barcelona–, on les 4 promocions noves en marxa
–amb 27 habitatges en total– són un exemple d’exigüitat mani-
festa, amb un índex d’oferta nova/1.000 habitants inferior a 1.
Si bé aquest és potser un exemple extrem, cal tenir en compte
que, pel conjunt de Barcelona, l’índex per 1.000 habitants se
situa –segons l’oferta analitzada en aquest estudi– en 1,74 habi-
tatges nous per 1.000 habitants, una xifra molt inferior a la de
Madrid, amb 5,09 habitatges nous/1.000 habitants. En aquest
darrer cas, cal considerar que els preus de venda mitjans són
molt propers als de Barcelona.   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Distribució dels habitatges per districtes i preu (%) (1r.sem.2002)

Intèrval de preu Preu (milers d'€)

200 o menys 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450 o més Total

1. Ciutat Vella 35,8 29,4 21,1 6,4 7,3 0,0 0,0 100,-
2. L'Eixample 1,8 12,1 16,4 43,0 8,7 3,6 14,5 100,-
3. Sants-Montjuïc 29,7 41,0 23,2 1,4 1,0 1,4 2,4 100,-
4. Les Corts 0,0 0,0 11,1 7,4 11,1 33,3 37,0 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 0,0 0,0 0,0 8,7 20,3 4,3 66,7 100,-
6. Gràcia 3,3 10,0 23,3 35,0 18,3 9,2 0,8 100,-
7. Horta-Guinardó 7,3 10,5 11,0 44,5 4,2 16,2 6,3 100,-
8. Nou Barris 35,7 11,4 31,4 20,0 1,4 0,0 0,0 100,-
9. Sant Andreu 53,7 15,5 26,2 3,7 0,9 0,0 0,0 100,-
10. Sant Martí 5,5 35,4 36,1 5,2 17,8 0,0 0,0 100,-

Total habitatges 15,4 23,9 25,2 16,7 10,2 2,9 5,7 100,-

Distribució dels habitatges per intervals de preu i nombre de dormitoris(%) (1r.sem.2002)

Intèrval de preu Nombre de dormitoris Total

(milers €) 1 o menys 2 3 4 5 o més habitatges

200 o menys 5,2 41,6 50,5 2,7 0,0 100,-
200-250 1,1 8,3 69,7 20,8 0,0 100,-
250-300 0,0 1,4 64,1 34,5 0,0 100,-
300-350 0,0 7,1 27,1 64,9 0,9 100,-
350-400 5,2 0,0 9,7 85,0 0,0 100,-
400-450 0,0 6,6 17,1 76,3 0,0 100,-
450 o més 0,0 0,0 31,5 57,7 10,7 100,-

Total habitatges 1,6 10,1 48,4 39,1 0,8 100,-



59

Barcelona economia 50Preus al mercat immobiliari

1 La distribució de les places d'aparcament en tres categories fa referència a si les promocions residencials disposen o no de places d'aparcament i al règim de venda.
2 Variació (1r. sem. 02/1r. sem. 01)
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta. (1r. sem.2002)

Preu mitjà Tipologia de l'oferta (%) 1

Districte € variació (%) 2 sense oferta inclosa en el preu opcional Total

1. Ciutat Vella 19.830 21,3 88,9 0,0 11,1 100,-
2. L'Eixample 20.740 4,3 41,4 6,9 51,7 100,-
3. Sants-Montjuïc 15.400 –11,0 34,6 15,4 50,0 100,-
4. Les Corts 21.030 17,8 75,0 0,0 25,0 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 22.540 25,0 28,6 42,9 28,6 100,-
6. Gràcia 20.740 5,9 12,5 0,0 87,5 100,-
7. Horta-Guinardó 18.770 14,0 26,3 15,8 57,9 100,-
8. Nou Barris 17.280 0,2 50,0 0,0 50,0 100,-
9. Sant Andreu 16.530 –4,8 52,8 0,0 47,1 100,-

10. Sant Martí 18.130 11,3 22,2 3,7 74,1 100,-

Barcelona 18.450 4,4 38,3 8,4 53,3 100,-

La tendència dels promotors a construir pensant en la demanda
de reposició determina que el producte mitjà a la venda sigui un
pis relativament gran, amb tres o quatre habitacions i un nivell
d’instal·lacions i acabats força elevat. Com és habitual, l’oferta
d’habitatge nou a Barcelona que es comercialitza per procedi-
ments oberts al públic en general se situa majoritàriament en
promocions plurifamiliars situades entre mitgeres. La dimensió
mitjana d’aquestes promocions és força reduïda, al voltant dels
disset habitatges per edifici. Els habitatges tenen, de mitjana,
115 m2 construïts, i, en una immensa majoria, disposen de tres o
quatre dormitoris.

Com s’ha vist abans en la comparació entre el mercat de nova
planta i el de segona mà, la ubicació és un factor fonamental en
la fixació dels preus. Això explica, per exemple, que a Sarrià-
Sant Gervasi un pis nou costi de mitjana el triple que a Ciutat
Vella i sigui “només” 1,8 vegades més gran. Naturalment, les
dotacions, instal·lacions i nivell d’acabats interiors de què dis-
posen els habitatges a un i altre districte els converteixen en pro-
ductes difícilment comparables. Un altre exemple de les enor-
mes diferències territorials és que hi ha dos districtes on hi ha
habitatges en venda a un preu que depassa de llarg el milió d’eu-
ros. Com és natural, la dispersió de preus és un fenomen molt
més comú i intens en els districtes on els preus són més elevats
que en els districtes de rendes i preus més baixos: tant a Ciutat
Vella com als districtes del nord-est de la ciutat –Nou Barris,
Sant Andreu i Poblenou– el preu màxim equival a la meitat del
preu mitjà de Sarrià-Sant Gervasi. 

Els preus de les places d’aparcament mantenen una trajectòria
moderadament expansiva.

Després del lleuger revifament dels preus que es registrà durant
l’any passat, el modest increment del 4,4% registrat durant la
primera meitat de 2002 torna a confirmar que la dinàmica d’a-
quest producte és independent de la del mercat residencial, per
molt que els productes que aquí s’analitzen se situïn exclusiva-
ment en edificis residencials nous. Des del punt de vista meto-
dològic, també és important ressenyar que als districtes on els
preus dels habitatges són més elevats és molt freqüent que la
plaça d’aparcament vagi incorporada en el preu total. 

El preu mitjà d’una plaça d’aparcament és actualment de
18.450 €, inferior en 3.000 € nominals al preu màxim que es
registrà el 1992 quan existia una escassetat extrema d’aparca-
ment a la ciutat. El millor exemple de que aquella situació s’ha
redreçat sensiblement amb la creació de 34.000 noves places
fora de calçada en el període 1997-2001 és l’evolució dels
preus, amb una notòria davallada a tots els districtes fins el 1998
i una moderada recuperació des de llavors. 
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SBF: Sense bonificacions fiscals. ABF: Amb bonificacions fiscals.
Nota: El tipus d’interès considerat és el del conjunt d’entitats. El termini d’amortització és de 15 anys fins a 1998 i de 20 a partir de 1999.
Font: Les taules i gràfics d’aquest apartat són d’elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama, Forcadell, Idescat i Banco de España. 

Preu de venda/ingressos
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El fort ritme de creixement dels preus està deteriorant les
condicions d’accés a l’habitatge en propietat, però el nivell
excepcionalment baix dels tipus d’interès manté l’esforç
econòmic per sota dels màxims assolits ara fa deu anys.   

L’accessibilitat a l’habitatge en propietat a Barcelona continua
presentant el mateix perfil que els semestres precedents, si bé
s’han accentuat les tendències de fons. De forma sintètica i re-
sumint els comentaris dels dos apartats previs centrats en l’evo-
lució dels preus, les dues forces bàsiques han mantingut les
trajectòries dels darrers anys (els preus, a l’alça, i els tipus d’in-
terès, a la baixa), mentre que l’evolució de les rendes ha expe-
rimentat una lleugera frenada en el seu ritme de creixement,
bàsicament a causa de l’alentiment del creixement econòmic i
de l’ocupació a més de la pèrdua de poder adquisitiu dels sala-
ris pel repunt de la inflació. 

En comparació amb deu anys enrera, els habitatges costen el
doble en termes nominals i la renda familiar disponible ha aug-
mentat un 70%, un percentatge similar a la magnitud del des-
cens acumulat dels tipus d’interès –deu punts– d’ençà el 1992.
La combinació d’aquestes condicions situa la ratio de preu sobre
renda –que és un indicador absolutament teòric– en la pitjor
posició dels darrers anys.

En canvi, l’indicador d’esforç d’amortització –mesurat com a
proporció de la quota mensual a pagar en relació amb els
ingressos– es troba molt per sota del màxim assolit durant el
bienni 1991-92. Només cal veure als quadres adjunts com, en
el cas dels habitatges nous, la quota mensual és pràcticament
la mateixa en euros nominals, mentre que els preus s’han
doblat. 

Accessibilitat familiar a l'habitatge a Barcelona

RFD (Renda Entrada Finançament Esforç econòmic
Preu de venda familiar disponible) Preu/ Tipus Quota en % RFD

(€) (€) RFD (€) s /RFD d'interès (%) mensual (€) SBF ABF

Nova planta
1991 157.742 21.561 7,3 47.322 2,2 16,0 1.738 96,7 86,7
1992 173.915 22.729 7,7 52.174 2,3 15,0 1.826 96,4 86,9
1993 181.494 23.532 7,7 54.448 2,3 14,0 1.813 92,4 82,6
1994 175.249 24.793 7,1 52.575 2,1 10,4 1.445 69,9 60,9

1995 183.411 26.125 7,0 55.023 2,1 11,0 1.563 71,8 62,8
1996 166.318 27.267 6,1 41.580 1,5 9,5 1.385 61,0 52,0
1997 166.180 29.037 5,7 33.236 1,1 6,9 1.263 52,2 42,7
1998 175.796 30.772 5,7 26.369 0,9 5,7 1.306 50,9 41,8

1999 240.285 33.059 7,3 36.043 1,1 4,7 1.394 50,6 45,2
2000 268.111 35.757 7,5 40.217 1,1 5,8 1.696 56,9 51,9
2001 291.160 37.750 7,7 43.674 1,2 5,8 1.841 58,5 53,7

1r.sem.2002 313.560 38.694 8,1 47.034 1,2 4,9 1.840 57,1 52,4

Segona mà

1991 81.436 21.561 3,8 24.431 1,1 16,0 897 49,9 39,9
1992 102.831 22.729 4,5 30.849 1,4 15,0 1.079 57,0 47,5
1993 100.014 23.532 4,3 30.004 1,3 14,0 999 50,9 41,1
1994 106.816 24.793 4,3 32.045 1,3 10,4 881 42,6 33,6

1995 104.197 26.125 4,0 31.259 1,2 11,0 888 40,8 31,7
1996 103.772 27.267 3,8 25.943 1,0 9,5 864 38,0 29,0
1997 107.888 29.037 3,7 21.578 0,7 6,9 820 33,9 24,4
1998 134.963 30.772 4,4 20.244 0,7 5,7 1.003 39,1 30,0

1999 160.129 33.059 4,8 24.019 0,7 4,7 929 33,7 28,3
2000 173.146 35.757 4,8 25.972 0,7 5,8 1.095 36,8 31,7
2001 206.484 37.750 5,5 30.973 0,8 5,8 1.306 41,5 36,7

1r.sem.2002 213.355 38.694 5,5 32.003 0,8 4,9 1.252 38,8 34,2
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I encara cal afegir que la gran competència que s’ha donat en
aquests anys en el mercat financer ha permès l’aparició de pro-
ductes o “commodities” molt flexibles que s’adapten a les con-
dicions de pagament que exigeixen els clients. Una flexibilitat
que està permetent que el volum de crèdit hipotecari concedit
per a l’adquisició d’habitatge se situï en màxims històrics i,
alhora, la morositat es mantingui en uns nivells insòlitament
baixos.  

L’anàlisi de l’accessibilitat per districtes es fa ressò de les
diferències de preus descrites anteriorment, si bé apareix algun
element interessant que revela que no són necessàriament els
districtes de preus més alts on els residents han de fer més
esforç per comprar-se un habitatge. Per exemple, en el segment
de segona mà, l’esforç relatiu més gran l’han de fer els resi-
dents a Ciutat Vella, donat que el nivell mitjà de renda equival
al 60% de la renda mitjana del conjunt de la ciutat. Els quadres
adjunts també mostren que, en termes generals, són els com-
pradors d’habitatge nou els que més es beneficien dels avan-
tatges fiscals vigents perquè poden aproximar-se més als mà-
xims establerts per la desgravació

En % dels ingressos
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Accessibilitat familiar a l'habitatge als districtes de Barcelona (1r.sem.2002)

RFD (Renda Entrada Finançament Esforç econòmic
Preu de venda familiar disponible) Preu/ Tipus Quota en % RFD

(€) (€) RFD (€) s /RFD d'interès (%) mensual (€) SBF ABF
Nova planta

1. Ciutat Vella 227.010 23.434 9,7 34.052 1,5 4,9 1.332 68,2 60,5
2. l'Eixample 380.360 42.484 9,0 57.054 1,3 4,9 2.232 63,0 58,8
3. Sants-Montjuïc 261.800 34.131 7,7 39.270 1,2 4,9 1.536 54,0 48,7
4. Les Corts 431.240 55.092 7,8 64.686 1,2 4,9 2.530 55,1 51,8
5. Sarrià-Sant Gervasi 704.490 56.750 12,4 105.674 1,9 4,9 4.134 87,4 84,2
6. Gràcia 326.060 37.303 8,7 48.909 1,3 4,9 1.913 61,5 56,7
7. Horta-Guinardó 320.130 35.952 8,9 48.020 1,3 4,9 1.878 62,7 57,7
8. Nou Barris 266.240 29.337 9,1 39.936 1,4 4,9 1.562 63,9 57,8
9. Sant Andreu 239.230 35.379 6,8 35.885 1,0 4,9 1.404 47,6 42,5

10. Sant Martí 254.210 37.086 6,9 38.132 1,0 4,9 1.492 48,3 43,4

Barcelona 313.560 38.694 8,1 47.034 1,2 4,9 1.840 57,1 52,4

Segona mà

1. Ciutat Vella 185.808 23.434 7,9 27.871 1,2 4,9 1.090 55,8 48,1
2. l'Eixample 257.234 42.484 6,1 38.585 0,9 4,9 1.509 42,6 38,4
3. Sants-Montjuïc 197.075 34.131 5,8 29.561 0,9 4,9 1.156 40,7 35,4
4. Les Corts 302.806 55.092 5,5 45.421 0,8 4,9 1.777 38,7 35,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 339.726 56.750 6,0 50.959 0,9 4,9 1.993 42,2 39,0
6. Gràcia 239.529 37.303 6,4 35.929 1,0 4,9 1.405 45,2 40,4
7. Horta-Guinardó 208.846 35.952 5,8 31.327 0,9 4,9 1.225 40,9 35,9
8. Nou Barris 171.724 29.337 5,9 25.759 0,9 4,9 1.008 41,2 35,1
9. Sant Andreu 198.987 35.379 5,6 29.848 0,8 4,9 1.168 39,6 34,5

10. Sant Martí 204.520 37.086 5,5 30.678 0,8 4,9 1.200 38,8 34,0

Barcelona 213.355 38.694 5,5 32.003 0,8 4,9 1.252 38,8 34,2
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Barcelona i Madrid i
Variació (%) àrea d'influència àrea d'influència

Habitatge nou

2n.tr.2002 / 2n.tr.2001 13,6 19,9
1r.sem 2002/1r.sem.2001 12,6 21,0

2001/2000 16,1 18,5
2000/1999 16,4 15,0

Habitatge de 2a mà

2n.tr.2002 / 2n.tr.2001 14,0 19,7
1r.sem 2002/1r.sem.2001 13,4 20,5

2001/2000 16,0 20,0
2000/1999 17,0 14,4

Valors de taxació al mercat immobiliari residencial

Font: Ministerio de Fomento.
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La principal aportació d’aquestes dades de taxació és que per-
meten, d’una banda, situar en termes absoluts els preus dels ha-
bitatges de diferents zones d’Espanya, i de l’altre, comparar de
manera homogènia l’evolució dels preus de diferents ciutats
espanyoles i de les comunitats autònomes. Evidentment, les re-
flexions que suggereixen les dades que aquí es presenten sobre
les causes dels augments dels preus i la seva possible evolució
se situen en la mateixa ona dels comentaris dels apartats prece-
dents, per això ara ens limitarem a contextualitzar els augments
que es registren a Barcelona amb d’altres zones que es podrien
considerar equivalents. 

Persisteix l’augment generalitzat dels preus. 

Amb una tònica molt semblant a la que segueixen els preus de
venda, els valors de taxació han mantingut durant el segon tri-
mestre de l’any l’impuls de creixement que ha caracteritzat l’im-
mobili ari residencial en el darrer trienni. El nivell de preus/m2

a la Barcelona metropolitana és molt similar al de Madrid i la
seva àrea d’influència. En el mercat de nova planta, es pot dir
que els preus se situen en les mateixes coordenades, mentre que
en el mercat secundari els preus a Madrid superen entre un 5 i
un 8% els de Barcelona. En el conjunt dels dos mercats, el crei-
xement de la primera meitat de l’any ha estat clarament més in-
tensa a Madrid, tal com s’havia observat en l’anàlisi dels preus
de venda. 

De la resta de les grans ciutats espanyoles, destaquen per inten-
sitat de creixement Màlaga i Sevilla, amb augments del 20 i el
23% respectivament durant el segon trimestre. El caràcter in-
flacionista dels preus en els darrers anys queda molt gràfica-
ment il·lustrat amb la figura adjunta, que recull el creixement
dels preus/m2 entre 1998 i juny de 2002. En termes acumulats,
Màlaga bat tots els rècords, amb un augment del 87,1%, que,
malgrat tot, no s’allunya gaire del de la resta de ciutats espan-
yoles de més de mig milió d’habitants –amb increments entre
el 70 i el 75%. L’excepció és València, on els preus han crescut
un 52% en el període considerat. Per comunitats autònomes,
són excepcionals les que registren increments inferiors a dos
dígits: Galícia, Navarra i La Rioja

Evolució dels valors de taxació
a les grans ciutats espanyoles
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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.

(€/m 2)

1991 1.075 1.331 807 1.009
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 1.869 1.809 1.549 1.611
1r.tr. 1.788 1.717 1.476 1.499
2n.tr. 1.872 1.769 1.524 1.573
3r.tr. 1.855 1.861 1.577 1.652
4t.tr. 1.958 1.891 1.620 1.720

2002
1r.tr. 1.996 2.095 1.667 1.818
2n.tr. 2.126 2.121 1.737 1.883

(ptes/m2)

1999 229.533 220.829 189.932 195.331
2000 267.389 253.995 222.543 223.323
2001 310.899 301.024 257.798 268.048

2002
1r.tr. 332.023 348.635 277.399 302.526
2n.tr. 353.757 352.853 288.998 313.323
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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.

(€/m 2/mes) (m2)

Principals activitats a desenvolupar als locals d'oficines
i similars llogats a Barcelona (1r. sem. 2002)

Oficines i despatxos
(75,1%)

Serveis al
consumidor (8,8%)

Serveis a les
empreses (11,9%)

Indústries
 i tallers
(1,8%)

Vendes
(0,2%)

Magatzems (2,4%)

L’alentiment del creixement econòmic i el refredament
d’expectatives al sector de les empreses de nova tecnologia
provoquen un augment de la superfície disponible i una lleugera
davallada dels preus. 

En la primera meitat de 2002, el segment de l’immobiliari des-
tinat a oficines a Barcelona s’ha caracteritzat per petits descen-
sos de preus i per una menor activitat contractual. En concret,
els preus de lloguer han davallat un 3,4% en relació amb el pri-
mer semestre de 2001, mentre que el nombre de contractes re-
gistrats ha disminuït un 6,5%. Una situació que suposa un tren-
cament de la tendència expansiva dels darrers quatre anys,
quan l’impuls de la demanda va provocar, en un context d’ex-
pansió econòmica, una forta pressió sobre l’oferta existent, i,
en conseqüència, sobre els preus. 

A l ’igual que Barcelona, són moltes les ciutats europees que
han registrat un afebliment de la demanda i un moderat descens
dels preus de lloguer. Amb independència de les característi-
ques de cada mercat local, el cert és que les dificultats per clou-
re la crisi econòmica i poder parlar de clara recuperació o la
incertesa geopolítica internacional són elements que se sumen
a d’altres factors de caire més empresarial –crisi en el sector de
les empreses tecnològiques, escàndols comptables, resultats
empresarials més negatius del previst–, i que, en conjunt, estan
provocant la “congelació” de molts projectes d’expansió em-
presarial a nivell internacional. 

Aquesta és una opció justificada des de la prudència que reque-
reix qualsevol estratègia d’ubicació i que, almenys en el cas de
Barcelona, no significa cap minva del seu atractiu com a ciutat
de negocis. L’últim informe de l’European Cities Monitor
corresponent a l’any 2002 torna a situar Barcelona entre les
ciutats preferides per executius i empresaris per situar un nego-
ci. En concret, manté la sisena posició en el rànquing general,
per darrera de Londres, París, Frankfurt, Brussel·les i Ams-
terdam, però encapçala el rànquing en els aspectes de qualitat
de vida dels empleats i en la relació qualitat/preu de l’espai per
a oficines. I, juntament amb Dublín, és considerada la ciutat
europea que millor es promociona en el context internacional
com a centre de negocis. 

Aquest és l’escenari en el que estan arrelant nous projectes on
coexisteixen els espais de negoci amb altres usos terciaris o
residencials. Un dels exemples més significatius és el Pla 22@,
l’àmbit del qual concentra el 25% del sostre d’oficines, indús-
tria i hotels que s’ha aprovat a les llicències d’obres des de ge-
ner de 2001. L’aposta pel districte del Poblenou, on a més de
l’espai 22@ s’inclouen els gratacels del cantó llevant de la Dia-
gonal i els centres d’oficines de Diagonal Mar, és un bon exem-
ple de la transformació d’un teixit econòmic obsolet cap a un
altre amb una base econòmica d’alt valor afegit caracteritzada
per una ocupació densa de l’espai i per l’ús intensiu de les ano-
menades tecnologies del coneixement. 

Preu mitjà declarat dels locals d’oficines

1998 1999 2000 2001 1r.sem.02

1. Ciutat Vella 5,50 5,99 8,01 8,95 8,16
2. l'Eixample 6,86 6,99 8,36 9,26 8,93
3. Sants-Montjuïc 5,27 5,85 6,89 8,24 8,12
4. Les Corts 8,14 7,08 8,50 9,52 9,35
5. Sarrià-Sant Gervasi 6,72 7,00 8,83 9,71 9,72
6. Gràcia 5,63 6,55 8,53 9,53 8,86
7. Horta-Guinardó 5,57 6,13 8,90 8,49 7,96
8. Nou Barris 6,42 6,53 6,96 7,83 7,95
9. Sant Andreu 5,54 5,82 6,80 7,79 6,54

10. Sant Martí 5,65 5,01 5,99 7,21 6,18

Barcelona 6,39 6,66 8,11 9,40 8,45

Preu màxim de les oficines
a l'Eix Central de Negocis 14,40 20,40 22,00 27,04 25,25

Superfície mitjana dels locals d’oficines

1998 1999 2000 2001 1r.sem.02

1. Ciutat Vella 106 67 64 117 87
2. l'Eixample 128 120 128 122 122
3. Sants-Montjuïc 103 71 90 123 126
4. Les Corts 122 124 157 165 132
5. Sarrià-Sant Gervasi 123 114 149 104 119
6. Gràcia 103 72 150 103 78
7. Horta-Guinardó 123 77 60 66 34
8. Nou Barris 84 115 75 74 40
9. Sant Andreu 76 104 97 162 135

10. Sant Martí 132 160 147 140 136

Barcelona 120 110 123 118 110

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

Posició en diferents epígrafs 1992 2001 2002

Qualitat/preu de l'espai per a oficines 13 2 1
Disponibilitat d'espai per a oficines 8 5 5
Qualitat de les telecomunicacions 19 19 21

Disponibilitat de personal qualificat n.d. 15 14
Cost del personal n.d. 5 5
Qualitat de vida dels empleats 5 1 1

Índex general 13 6 6

Font: Cushman&Wakefield Healey&Baker
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona.

Tèxtil(4,8%)
Resta comerç

al detall(17,6%)

Restauració(9,2%)

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

Resta de serveis culturals
i personals(13,2%)

Activitats a desenvolupar als locals llogats (%)
(1r. semestre 2002)

Comerç a l'engròs
(38,8%)

Serveis
(28,9%)

Comerç al detall
(29,0%)

Altres
(3,3%)

Alimentació(6,6%)

Els preus de lloguer de sostre comercial semblen haver tocat
sostre, alhora que es manifesten els primers símptomes de
pèrdua d’impuls del consum privat.

La diferència de resposta al canvi de conjuntura que s’observa
entre aquests dos segments del mercat immobiliari de negocis
no obeeix exclusivament a l’evolució del negoci i als canvis de
percepció i expectatives de les empreses, sinó que té la seva raó
també en l’evolució de l’oferta. Al llarg dels darrers set anys, la
construcció de sostre per a usos comercials a Barcelona gaire-
bé ha quintuplicat la de sostre per a oficines. 

Tot i que el saldo final en superfície útil probablement no hagi
estat tan desequilibrat, el fet és que l’augment dels preus de llo-
guer al llarg dels darrers cinc anys ha estat notablement més
moderat en el segment comercial que no pas en el de les ofici-
nes. Un fet relativament sorprenent atesa la modernització de
l’equipament comercial i que només s’entén per l’augment de
l’oferta. Un augment a remolc tant de les grans superfícies es-
pecialitzades com de les nombroses promocions residencials de
nova construcció. Un tret a destacar dels contractes de lloguer
formalitzats o renovats durant el primer semestre d’enguany és
l’augment de superfície mitjana dels locals. Un fet que es pro-
dueix a sis dels deu districtes de la ciutat si es comparen les
dades més recents i que es generalitza a vuit dels deu si la com-
paració es fa amb una perspectiva de quatre anys. Es tracta
d’una tendència de fons que s’observa en aquest mercat i que
en part pot explicar l’evolució relativament moderada dels
preus per m2. Un nivell de preus que observats igualment per
districtes, i deixant de banda l’augment del preu mitjà de Ciutat
Vella i el descens de Les Corts, es caracteritza per l’estabilitat.  

L’evolució del preu mitjà de lloguer de sostre comercial durant
el primer semestre d’enguany reflecteix el fet que el consum
privat ha estat el principal puntal del creixement de l’activitat
econòmica durant els darrers trimestres. A diferència del preu
de les oficines, que ja recull plenament el moment d’incertesa
que viu una bona part del teixit productiu, el del sostre comer-
cial aconsegueix mantenir una lleu tendència expansiva, molt
propera a l’estabilització del nivell de preus a l’entorn dels vuit
euros/m2/mes.

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
1998 1999 2000 2001 1r.sem.02

(€/m 2/mes)

1. Ciutat Vella 6,69 7,71 7,85 7,76 9,76
2. l'Eixample 7,90 8,39 7,89 9,49 9,62
3. Sants-Montjuïc 6,70 6,96 7,56 7,16 7,18
4. Les Corts 7,62 7,94 7,89 8,58 7,45
5. Sarrià-Sant Gervasi 6,85 7,90 8,14 8,93 8,15
6. Gràcia 6,19 6,94 7,25 7,18 7,12
7. Horta-Guinardó 6,06 6,88 7,58 7,26 7,52
8. Nou Barris 6,52 6,88 6,98 7,19 7,17
9. Sant Andreu 6,71 6,89 7,04 7,50 7,71

10. Sant Martí 5,60 6,14 5,90 6,21 6,18

Barcelona 6,73 7,36 7,54 7,98 8,04

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
1998 1999 2000 2001 1r.sem.02

(m2)

1. Ciutat Vella 75 90 104 105 157
2. l'Eixample 139 147 182 130 168
3. Sants-Montjuïc 89 90 90 93 104
4. Les Corts 89 138 109 114 141
5. Sarrià-Sant Gervasi 113 124 131 133 176
6. Gràcia 75 77 112 83 118
7. Horta-Guinardó 64 74 78 87 62
8. Nou Barris 84 100 85 84 75
9. Sant Andreu 93 123 118 124 118

10. Sant Martí 101 122 152 203 165

Barcelona 98 112 126 120 134
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Nota: Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Població activa, atur i contractació

Taxes d'activitat i d'ocupació (Barcelona)

Període Total Homes Dones

Taxa d'activitat

1996 (padró) 66,7 77,7 56,3
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

1r.tr.2001 69,5 79,6 60,2
2n.tr.2001 69,5 79,1 60,9
3r.tr.2001 70,9 81,1 62,2
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

Taxa d'ocupació

1996 (padró) 52,9 64,3 42,2
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

1r.tr.2001 62,1 71,3 53,6
2n.tr.2001 61,7 71,3 53,1
3r.tr.2001 62,8 73,7 53,4
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

Nota: El canvi metodològic que incorpora l'EPA a partir del 2002 trenca la sèrie història de la població activa. Les dades del 2001 han estat recalculades segons la nova metodologia.
Les dades dels últims cinc trimestres són provisionals.
Font: Enquesta de Població Activa per a Catalunya (INE) i estimació pròpia a partir d'aquesta mateixa font per a Barcelona i RMB.

L’estancament del creixement econòmic en els mínims dels
darrers nou anys alenteix el procés de creació de nous llocs de
treball i afavoreix l’augment de les xifres d’atur. Aquesta
dinàmica refreda les expectatives de trobar feina i frena la
incorporació de nous actius al mercat de treball regulat.  

Descomptat l’efecte dels canvis metodològics introduïts a
l’EPA i de variacions puntuals per motius estacionals, les dar-
reres dades disponibles evidencien símptomes clars d’estan-
cament pel que fa a la població activa resident a la regió metro-
politana de Barcelona. La cota dels dos milions d’actius asso-
lida l’any passat gràcies a la nova EPA, es perfila com una fita
difícil de consolidar a curt termini si es manté la feblesa que ha
mostrat el creixement econòmic durant els darrers trimestres.
Per contra, la tendència que manté la població activa a la resta
de Catalunya –que suma aproximadament un milió d’actius– és
menys contractiva. La raó possiblement s’hagi de buscar en
una base demogràfica i territorial amb un major potencial de
creixement, més que no pas en diferencials inapreciables i di-
fícils de quantificar de les taxes de creixement econòmic.       

Variació(%) jn.02/jn.01 ds.01/ds.00 ds.00/ds.99

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

RMB
Total actius –0,2 –2,6 1,6
Homes 0,5 –1,3 0,6
Dones –1,1 –4,3 2,9

Evolució de la població activa 

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 des. 92 703.983 408.313 295.670 1.745.789 1.078.796 666.993 2.492.300 1.539.600 952.700
31 des. 93 695.445 392.369 303.076 1.832.178 1.100.148 732.030 2.573.700 1.549.800 1.023.900
31 des. 94 686.907 393.837 293.070 1.850.809 1.103.738 747.071 2.617.400 1.574.300 1.043.100
31 des. 95 678.369 376.385 301.984 1.871.244 1.104.763 766.481 2.663.500 1.580.600 1.082.900

31 des. 96 679.737 377.372 302.365 1.896.387 1.119.434 776.953 2.696.600 1.597.000 1.099.600
31 des. 97 676.063 369.574 306.489 1.881.223 1.110.390 770.833 2.691.000 1.590.600 1.100.400
31 des. 98 672.146 370.998 301.148 1.864.870 1.090.018 774.852 2.692.300 1.576.500 1.115.800
31 des. 99 670.120 364.476 305.644 1.856.450 1.073.253 783.197 2.686.700 1.552.500 1.134.200

31 març 00 671.270 370.850 300.420 1.861.200 1.072.560 788.640 2.689.900 1.551.300 1.138.600
30 juny 00 671.400 372.950 298.450 1.861.860 1.067.140 794.720 2.704.100 1.555.200 1.148.900
30 set. 00 672.780 372.070 300.710 1.867.520 1.069.560 797.960 2.738.600 1.573.800 1.164.800
31 des.00 677.050 371.550 305.500 1.885.240 1.079.420 805.820 2.731.400 1.572.300 1.159.100

31 març 01 717.700 392.990 324.710 2.023.500 1.171.450 852.050 2.972.900 1.729.000 1.243.900
30 juny 01 722.100 394.020 328.080 2.041.200 1.182.810 858.390 3.029.600 1.767.550 1.262.050
30 set. 01 723.000 392.150 330.850 2.042.500 1.189.800 852.700 3.048.200 1.775.920 1.272.280
31 des. 01 719.600 391.460 328.140 2.034.400 1.180.380 854.020 3.024.400 1.756.640 1.267.760

31 març 02 724.000 395.310 328.690 2.040.100 1.192.900 847.200 3.032.700 1.774.900 1.257.800
30 juny 02 720.700 392.630 328.070 2.037.300 1.188.700 848.600 3.050.200 1.784.300 1.265.900
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El creixement de l’atur mostra signes de lleu moderació, alhora
que tendeix a igualar-se als diferents àmbits considerats.

Una de les primeres víctimes de l’empitjorament de les expec-
tatives del mercat de treball ha estat el col·lectiu femení de-
mandant d’ocupació. Les darreres dades disponibles de l’EPA
semblen confirmar la pèrdua de pes relatiu de la població
activa femenina sobre el total iniciada un any enrere. Es tracta
d’un comportament que es manifesta tant a l’entorn metro-
polità com a la resta de Catalunya. En ambdós casos, la varia-
ció de la població activa durant la primera meitat d’enguany és
més negativa entre les dones que no pas entre els homes.
Contràriament, entre els residents a Barcelona, les estimacions
de la població activa revelen un comportament lleument dife-
rent, amb variacions mínimes. Un tret que es reflecteix també
en les taxes d’activitat.  

Font: Dates falicitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Variació(%) set.02/set.01 des.01/des.00 des.00/des.99

Barcelona
Total 10,2 5,8 -7,4
Masculí 13,4 9,7 -9,6
Femení 7,8 2,8 -5,6

RMB
Total 11,6 12,0 -6,0
Masculí 15,4 17,1 -8,1
Femení 8,8 8,3 -4,5

Variació interanual de l'atur registrat
(%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
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L’evolució de l’atur a començament de tardor, sense abandonar
la tendència alcista que l’ha caracteritzat el darrer any a
Barcelona o any i mig a la regió metropolitana i Catalunya,
deixa entreveure una certa suavització del ritme de creixement,
que malgrat tot es manté per sobre del deu per cent anual.
D’ençà que es van assolir mínims absoluts durant la primera
meitat del 2001, el nombre de desocupats registrats ha anat en
augment mes a mes. Els prop de 47.000 aturats registrats a les
oficines d’ocupació de Barcelona en acabar el tercer trimestre
són el resultat d’un augment mitjà de gairebé un 1% mensual
des dels mínims assolits setze mesos enrere. A la resta de
Catalunya inclòs l’entorn metropolità, el creixement de l’atur
durant el mateix període i també des de mínims ha estat força
més intens, de l’ordre d’un 1,3% de mitjana mensual.  

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 març 2000 43.765 19.633 24.132 125.595 53.138 72.457 170.606 69.421 101.185
30 juny 2000 41.782 18.201 23.581 118.780 48.573 70.207 157.285 62.191 95.094
30 set. 2000 42.097 18.104 23.993 121.118 49.646 71.472 161.162 64.048 97.114
31 des. 2000 40.889 18.024 22.865 119.470 50.426 69.044 166.994 67.930 99.064

31 març 2001 41.419 18.263 23.156 121.903 50.994 70.909 167.776 67.532 100.244
30 juny 2001 41.196 18.008 23.188 122.296 50.887 71.409 162.442 65.426 97.016
30 set. 2001 42.527 18.760 23.767 128.499 54.332 74.167 171.469 70.225 101.244
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
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Amb independència dels àmbits territorials considerats,
l’augment del nombre d’actius desocupats sembla que afecta
amb més intensitat els homes que no pas les dones. Això és, si
més no, el que es desprèn de les dades de l’atur registrat.
Aquesta aparent major intensitat o elasticitat de resposta de
l’atur masculí quan les expectatives del mercat de treball
empitjoren s’havia donat també en la fase de reducció de l’atur.
Possiblement una part significativa d’aquest diferencial
s’explica per un major índex d’abandó de la mà d’obra feme-
nina del mercat de treball regulat quan es torcen les expec-
tatives de trobar feina amb unes condicions mínimament
acceptables. 

Barcelona RMB

Variació (%) st.02/st.01 ds.01/ds.00 st.02/st.01 ds.01/ds.00

Menys de 25 anys 35,2 21,8 20,9 28,3
25-44 anys 11,0 7,6 10,6 12,8
45 i més 4,8 1,6 10,0 6,9

Primari –10,7 –6,3 2,2 1,7
Indústria –0,4 –0,1 3,3 9,0
Construcció 11,2 14,0 16,7 21,6
Serveis 12,2 8,5 13,5 13,5
S.o.a. 19,8 –3,5 23,0 4,5

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. 1991 13.721 34.513 18.061 89 23.199 3.063 35.372 4.572
31 des. 1992 14.029 36.407 19.055 96 23.785 4.461 37.193 3.956
31 des. 1993 18.432 44.139 23.765 143 28.785 5.567 46.312 5.529
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 març 2001 3.323 18.905 19.191 136 8.299 2.229 27.235 3.520
30 juny 2001 3.162 19.044 18.995 117 8.245 2.213 27.174 3.452
30 set. 2001 3.564 19.917 19.046 122 8.465 2.410 27.909 3.621
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

Regió Metropolitana

31 des. 1991 51.572 103.930 42.246 607 85.682 13.116 82.063 16.280
31 des. 1992 55.186 106.126 43.936 619 87.125 19.395 84.296 13.813
31 des. 1993 73.260 124.755 61.738 875 105.867 24.933 108.209 19.869
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 març 2001 13.785 58.852 49.266 493 33.707 8.993 69.500 9.210
30 juny 2001 13.736 59.482 49.078 445 34.037 9.244 69.212 9.358
30 set. 2001 15.485 62.973 50.041 452 36.129 10.335 71.856 9.727
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

Catalunya

31 des. 2001 24.148 90.953 71.740 1.205 50.749 15.949 105.559 13.379
30 set.2002 26.188 93.393 73.760 1.159 50.914 16.874 108.790 15.604

Font: Dades facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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L’ enfosquiment de les expectatives d’ocupació s’ha fet sentir
especialment –en termes relatius– entre els més joves. Per
contra, el col·lectiu menys afectat continua sent el dels ocupats
de més de 45 anys. A primera vista sembla una conseqüència
derivada tant de la creixent dificultat per accedir a una primera
ocupació –encara que l’atur registrat no és la millor via per
comptabilitzar el nombre d’actius que s’incorporen al mercat
de treball per primera vegada– com del fet que molts
ajustaments de plantilles comencen per la no renovació dels
contractes més precaris i amb menys antiguitat.   

Deixant de banda l’increment tan espectacular –de l’ordre del
20% o més a tots els àmbits considerats– que registra l’atur
dels actius que s’incorporen per primera vegada al mercat de
treball i dels que s’hi reincorporen després d’un període més o
menys llarg d’allunyament voluntari o forçós, els nivells de
desocupació de la resta de sectors semblen encaminar-se, com
reflecteixen les xifres totals, a una sensible moderació de la
trajectòria ascendent. Amb dues excepcions que sorprenen per
l’aparent contradicció que reflecteixen, atès que l’evolució de
les respectives xifres de desocupació no respon a la trajectòria
que seria d’esperar donat el creixement sectorial del PIB.

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.
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Barcelona RMB Catalunya Espanya

Taxes d'atur registrat

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

31 des. 1991 9,3 6,6 13,3 11,1 7,0 17,8 11,0 6,8 17,1 15,6
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 març 2001 5,8 4,6 7,1 6,0 4,4 8,3 5,6 3,9 8,1 9,0
30 juny 2001 5,7 4,6 7,1 6,0 4,3 8,3 5,4 3,7 7,7 8,2
30 set 2001 5,9 4,8 7,2 6,3 4,6 8,7 5,6 4,0 8,0 8,3
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 6,5 5,4 7,8 7,0 5,3 9,5 6,3 4,6 8,8 8,7



70

Població activa, atur i contractació

En línia amb l’augment de l’atur juvenil, els desocupats que no
declaren cap activitat concreta de procedència són el col·lectiu
que més ha crescut en termes relatius, seguit pels qui provenen
de la construcció i els serveis.

Així, el sector industrial de la regió metropolitana fa
compatible una trajectòria de pràcticament un any i mig de
descens continuat dels volums de producció amb un creixement
de l’atur d’origen industrial sensiblement inferior al del total.
En el cas de Barcelona, la situació és encara més sorprenent
atès que l’atur industrial pràcticament està estabilitzat, en les
mateixes xifres d’un any enrere. Una evolució que es pot
explicar perquè el procés d’ajustament de capacitat productiva
–a banda d’iniciar-se abans que a la resta de sectors– s’ha fet
bàsicament per camins no traumàtics –jubilacions anticipades i
reducció de jornada efectiva– i retallant feines subcontractades
o de prestació de serveis externs. Poc o molt, una part de l’atur
del terciari s’ha de comptabilitzar com d’origen industrial.

L’ altre comportament sorprenent és l’increment notable i sos-
tingut que manté l’atur de la construcció d’ençà final del 2001.
Sorprenent perquè es produeix en un moment en què el sector
constructor encara lidera el creixement del PIB, alhora que
l’ocupació sectorial continua creixent. En aquest cas, la inten-
sitat inicial del canvi de tendència potser s’explica perquè es
produeix de manera força sobtada i a partir d’unes taxes d’atur
sectorials molt baixes, pràcticament de plena ocupació.
Alhora, una part d’aquest atur registrat correspon de fet a pre-
jubilats, que en bona part alimenten l’activitat submergida
dedicada a les petites obres de reforma i rehabilitació d’ha-
bitatges. Un altre factor explicatiu podria ser que en perdre pes
la construcció residencial a favor de l’obra civil, es redueix la
demanda d’ocupació especialitzada en la construcció residen-
cial, alhora que augmenta l’ús de maquinària i components
prefabricats.

Font: Totes les dades de contractes han estat facilitades pel Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona.

Variació st.02/st.01 2001/2000 2000/1999

Total contractes 0,7 –3,7 1,1
Temporals 1,5 –5,1 1,6
Indefinits –4,2 4,8 –1,8

Distribució dels contractes registrats

Període Total Temporals Indefinits

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
1r.tr. 221.494 189.144 32.350
2n.tr. 201.568 173.427 28.141
3r.tr. 168.735 145.891 22.844
4t.tr. 208.712 177.972 30.740

2001 771.212 651.648 119.564
1r.tr. 204.647 173.520 31.127
2n.tr. 190.518 157.618 32.900
3r.tr. 160.891 137.886 23.005
4r.tr. 215.156 182.624 32.532

2002
1r.tr. 191.833 160.631 31.202
2n. tr. 179.482 151.790 27.692
3r.tr. 161.963 139.934 22.029

Contractes registrats
variació (%)milers de contractes
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Homes Dones
Variació (%) Indefinits Temporals Indefinits Temporals

2n.tr.02/2n.tr.01 –14,5 –3,0 –17,2 –4,3
1r.sem.02/1r.sem.01 –8,7 –6,0 –7,3 –5,3

2001/2000 –0,9 –5,8 11,5 –4,4
2000/1999 –2,3 0,0 –1,2 3,1

Contractes segons tipologia i sexe 2n.tr.2002

Contractes Total Homes Dones

Indefinits 27.692 14.328 13.364
—a temps parcial 4.299 1.713 2.586
—ordinaris 7.326 4.921 2.405
—incentivats 4.135 1.537 2.598
—convertits en indefinits 11.655 6.038 5.617
—altres 277 119 158

Temporals 151.790 73.418 78.372
—pràctiques 1.274 551 723
—temps parcial 43.023 15.899 27.124
—bonificats 119 77 42
—minusvàlids 271 160 111
—obra o servei 36.643 22.481 14.162
—eventuals 50.888 27.814 23.074
—interinitat 15.730 4.426 11.304
—formació 456 288 168
—resta 3.386 1.722 1.664

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
1r.tr. 38.905 56.405 6.167 181 87.486
2n.tr. 41.394 56.783 4.704 95 70.451
3r.tr. 37.066 50.645 4.925 160 53.095
4t.tr. 39.695 60.662 8.238 194 69.183

2001 149.286 221.236 23.690 724 256.712
1r.tr. 37.894 56.907 5.860 167 72.692
2n.tr. 37.386 53.777 4.809 119 61.527
3r.tr. 34.174 49.440 4.669 181 49.422
4t.tr. 39.832 61.112 8.352 257 73.071

2002
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

Aquest encavalcament entre l’augment del nombre d’ocupats i
el d’aturats també és produeix en el terciari. En aquest cas,
però, aquesta aparent contradicció es pot justificar per l’hete-
rogeneïtat de subsectors i activitats que conformen aquest
agregat. El saldo entre noves contractacions i acomiadaments
o no renovacions de contractes de ben segur que no és el
mateix a tots els subsectors. Ara per ara, però, el saldo total és
encara clarament positiu. L’augment d’afiliats del terciari a la
Seguretat Social és força més gran que l’augment del nombre
d’aturats del sector.

Al llarg dels darrers dotze mesos, les taxes d’atur s’han
incrementat entre sis i set dècimes a tots els àmbits. La
distància des dels mínims assolits ara fa un any i mig és
d’aproximadament un punt percentual. 

Tot i que l’augment de la població activa imputable als nous
criteris metodològics introduïts a l’EPA afavoreix una evolució
més moderada de les taxes d’atur, l’increment persistent que
registren les xifres de desocupació d’ençà mitjan de l’any
passat les pressiona a l’alça. Per terme mig, les taxes d’atur
dels diferents àmbits considerats a començament de tardor
eren aproximadament set dècimes més grans que un any
enrere, tot just tres setmanes després dels atemptats terroristes
de Nova York i Washington. Són taxes a l’entorn del 6,5-7%,
que si no són massa preocupants per la seva magnitud, ho són
per la tendència que mostren.   

Juntament amb l’increment de les xifres d’atur, l’evolució de
la contractació laboral ajuda a completar el panorama
d’indefinició i relatiu estancament que, amb petits alts i baixos,
caracteritza el creixement de l’activitat econòmica d’ençà la
tardor de l’any passat. Després d’un primer semestre espe-
cialment negatiu quant a nombre de contractes de treball for-
malitzats a Barcelona i regió metropolitana, durant els mesos
d’estiu la situació ha tendit a una certa estabilització. Donant
per fet que d’aquí a final d’any no s’han d’esperar canvis signi-
ficatius en la conjuntura econòmica capaços de modificar la
tendència del mercat laboral, el 2002 es tancarà per segon any
consecutiu amb un lleu descens del nombre de contractes de
treball signats. 

Possiblement una de les evidències que confirmen l’empit-
jorament de la conjuntura econòmica i l’enfosquiment de les
expectatives sigui l’evolució clarament descendent de la
contractació indefinida durant els trimestres centrals de l’any.
Una variació que situa la relació entre la contractació inde-
finida i la contractació total en el nivell més baix dels darrers
tres anys. Alhora, es produeix un lleu repunt, o una retallada
més petita que la del conjunt, entre els contractes laborals de
durada més curta. Tot plegat indica un pas enrere –la con-
juntura s’imposa– en el procés de reducció dels nivells de
precarietat de les noves contractacions. 
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Notes: Les dades d’autònoms en cursiva són mitjanes anuals. Les del Total d’afiliats són estimacions pròpies. 
Font: (per a tot l’ apartat): Departament de Treball de la Generalitat i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. 

30 st.2002/ 31 ds.2001/ 31 des.2000/
Variació (%) 30 st.2001 31 ds.2000 31 des.1999

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

Autònoms
Barcelona 0,0 –1,4 0,3
RMB 1,5 –0,1 1,7
Catalunya 1,7 0,2 1,9

Aquest sensible alentiment contrasta amb l’augment de pràcti-
cament el 3% que s’ha registrat al conjunt d’Espanya. Un dife-
rencial que respon bàsicament a diferents intensitats de creixe-
ment en sectors com ara la construcció i el primari, amb un ma-
jor pes relatiu a la resta d’Espanya que no pas a Catalunya. A
un nivell més especulatiu s’ha de considerar la possible influ-
ència en aquestes dades de processos puntuals o continuats de
regularització d’ocupació submergia i d’absorció de mà d’obra
estrangera que no necessàriament es distribueixen de manera
uniforme en el territori. 

Treballadors afiliats a la Seguretat Social 

Règim General Autònoms Total afiliats

Període Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
31 des. 1991 767.767 1.362.510 1.804.920 930.000 1.730.720 2.354.200
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 2.674.400

31 març 2000 793.728 1.593.962 2.156.043 114.634 315.375 474.546 943.150 1.954.300 2.720.300
30 juny 2000 804.603 1.628.898 2.229.286 115.152 318.294 481.543 953.600 1.988.700 2.786.100
30 set. 2000 809.021 1.636.395 2.232.182 114.636 317.638 481.424 956.800 1.995.400 2.787.800
31 des. 2000 820.913 1.651.332 2.224.486 115.126 319.566 481.851 969.300 2.012.380 2.796.160

31 març 2001 828.736 1.678.320 2.273.032 114.858 320.231 483.386 976.355 2.040.290 2.847.110
30 juny 2001 836.894 1.699.826 2.332.389 114.940 321.617 488.194 986.220 2.068.200 2.903.000
30 set. 2001 822.726 1.673.039 2.291.692 114.290 320.865 488.209 970.630 2.035.300 2.854.700
31 des. 2001 832.548 1.685.863 2.284.506 113.571 319.115 482.966 979.430 2.038.110 2.857.310

31 març 2002 830.064 1.695.911 2.320.342 114.217 323.099 489.790 977.620 2.059.480 2.897.900
30 juny 2002 840.016 1.715.994 2.367.317 114.680 325.959 495.893 990.185 2.094.100 2.949.300
30 set. 2002 830.494 1.694.136 2.351.176 114.342 325.793 496.481 979.470 2.062.230 2.926.330

Progressiu alentiment del procés de creació de nous llocs de
treball, formalment suavitzat per la regularització d’ocupació
submergida.

En consonància amb l’evolució de l’atur registrat i la persistent
feblesa que mostren un nombre cada cop més nombrós d’indi-
cadors d’activitat econòmica, el creixement del nombre d’ocu-
pats continua alentint-se. Segons els registres de la Seguretat
Social, el saldo net de nous afiliats actius al Règim General i al
d’Autònoms s’ha reduït gairebé a la meitat en només nou
mesos. 

Evolució de la contractació laboral
 i de l'afiliació a la Seguretat Social

Afiliats RG Contractes registrats
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Deixant de banda l’heterogeneïtat dels ritmes de creixement
segons els àmbits, durant l’estiu s’ha assolit un nou màxim his-
tòric de persones ocupades o donades d’alta com a tal a la
Seguretat Social. Els gairebé un milió d’actius imputats a Bar-
celona –que no significa necessàriament que el seu lloc de tre-
ball estigui físicament a la ciutat– els 2,1 milions de la RMB i
els gairebé tres milions –2,8 segons l’EPA– del conjunt de
Catalunya són cotes que no s’havien assolit mai fins ara. L’in-
terès de destacar aquest fet rau en què sense un canvi a millor
de les expectatives de creixement econòmic a curt i mitjà ter-
mini –quelcom que ara per ara no s’albira– és improbable que
aquests nivells d’ocupació es puguin superar a mitjà termini.

Una primera valoració per branques d’activitat posa de mani-
fest la reducció generalitzada del nombre d’ocupats a la major
part de subsectors industrials. Amb l’excepció de l’Alimentació
i begudes i del Paper, edició i arts gràfiques, que de moment
mantenen els volums d’ocupació d’un any enrere, la resta de
subsectors, i especialment les indústries Automobilística i de
material de transport i la Tèxtil i confecció, presenten un saldo
clarament negatiu de l’evolució del nombre de llocs de treball
directes durant els darrers dotze mesos. 

L’estancament de les exportacions de manufactures, la davalla-
da de la inversió en béns d’equipament i de consum durador,
l’augment de la competència de productes originaris d’econo-
mies emergents en uns mercats amb una demanda desconfiada
i cada cop més feble, són alguns dels factors que poden expli-
car el procés d’ajustaments de plantilles que ha protagonitzat la
indústria metropolitana d’ençà l’estiu del 2001.

30 juny 2002/ 31 ds. 2001/ 31 ds. 2000/
Variació (%) 30 juny 2001 31 ds. 2001 31 ds. 1999

Barcelona
Indústria –5,6 –5,3 0,7
Construcció 1,1 –0,1 8,3
Serveis 1,3 2,4 5,1

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

Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

(%) RMB/
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Sectors des. 2000 des. 2001 juny 2002 des. 2000 des. 2001 juny 2002 juny 2002

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.228 1.154 1.169 2.527 2.628 2.785 29,8
Química, cautxú i plàstics 22.934 22.008 21.298 73.229 73.025 72.442 82,7
Ind. metall inclòs maquin. i equip 14.236 14.085 14.196 90.601 91.220 90.960 75,1
Mat. i equip tècnic, electr. i òptic 11.916 10.801 10.802 38.994 38.787 38.416 80,4
Material de transport 25.112 22.885 22.111 48.567 45.969 44.290 86,5
Alimentació i begudes 10.394 9.985 10.709 32.133 32.357 32.675 51,3
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir 9.231 8.678 8.659 55.835 54.256 54.216 65,7
Paper, edició, arts gràf. i reprod. 18.610 18.928 18.459 41.398 42.120 41.489 79,7
Resta d'activitats industrials 15.882 14.079 13.674 49.981 46.124 46.489 60,3

Indústria 128.315 121.449 119.908 430.738 423.858 420.977 72,2
Construcció 45.591 45.250 47.655 122.571 125.879 133.332 60,8

Comerç i reparacions 131.748 132.788 131.871 299.354 306.238 308.825 72,8
Hostaleria 42.154 42.896 45.121 72.237 73.991 82.563 59,1
Transport i activitats annexes 39.032 39.214 40.506 71.215 72.529 74.769 75,8
Correus i telecomunicacions 14.565 11.725 11.380 17.399 14.227 13.914 68,2
Finances i assegurances 43.027 44.624 43.902 54.277 55.706 55.907 78,1
Serveis immobiliaris i de lloguer 13.419 15.467 16.237 22.877 25.445 26.998 74,3
Activ. informàtiques i d'investig. 18.463 20.194 19.611 24.736 27.977 28.694 92,1
Altres serveis a les empreses 130.994 135.883 141.242 187.537 195.325 204.889 81,8
Administració públ. i org. internac. 58.541 59.631 62.909 91.503 93.599 96.517 71,5
Ensenyament 42.078 43.160 41.517 70.830 73.111 70.560 78,3
Sanitat veterinària i serveis socials 54.504 57.057 58.386 93.757 98.960 101.313 74,9
Resta serveis socials i personals 57.222 62.034 58.580 89.648 96.293 93.855 76,4

Serveis 645.747 664.673 671.262 1.095.370 1.133.401 1.158.804 74,5
No classificats 32 22 22 126 97 96 45,7

Total assalariats 820.913 832.548 840.016 1.651.332 1.685.863 1.715.994 72,5

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 145 149 150 1.341 1.415 1.457 15,2
Indústria 12.375 11.817 11.655 41.854 40.894 40.866 67,4
Construcció 8.002 8.295 8.600 39.732 41.611 43.389 57,4
Serveis 94.320 93.048 94.025 235.938 234.550 239.631 68,6
No classificats 284 262 250 701 645 616 70,6

Total autònoms 115.126 113.571 114.680 319.566 319.115 325.959 65,7
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La creació de nous llocs de treball s’ha concentrat bàsicament
a l’Hosteleria i restauració i al calaix de sastre dels Serveis a
les empreses.

Aquesta reducció de capacitat productiva industrial s’ha vist
compensada pel lleu creixement de l’ocupació a la Construcció
–especialment a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya–
i al dinamisme de la major part dels Serveis, inclosos els que
estan fora de mercat perquè són proveïts per les administra-
cions públiques. 

Treballadors assalariats per grandària d'empresa

Any 1-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-500 501-1000 1001-3000 >3000 Total

Barcelona
jn. 1996 109.149 52.460 84.094 63.135 57.032 125.775 46.515 68.791 65.374 672.325
ds. 1996 109.695 52.981 82.388 66.582 54.977 127.867 44.709 68.574 66.378 674.151
ds. 1997 109.754 55.352 86.074 69.791 59.989 132.572 47.541 75.296 70.247 706.616
ds. 1998 109.966 57.081 90.001 72.585 67.596 140.694 52.721 81.308 73.510 745.462
ds. 1999 106.077 58.720 94.196 77.823 71.301 151.351 63.513 81.510 75.704 780.195
ds. 2000 107.887 60.527 99.006 81.511 73.222 167.484 61.855 87.193 82.228 820.913
ds. 2001 107.680 60.393 99.573 85.237 74.354 165.302 66.470 79.461 94.078 832.548
mç. 2002 108.521 60.641 100.475 86.485 73.915 169.087 68.950 70.445 91.545 830.064
jn. 2002 109.306 61.222 101.600 86.215 75.785 168.483 69.748 73.898 93.759 840.016

Regió Metropolitana

jn. 1996 229.090 119.992 190.973 145.727 119.286 251.355 77.610 94.678 72.005 1.300.716
ds. 1996 230.794 118.748 188.125 150.276 114.250 252.609 79.408 96.630 69.565 1.300.405
ds. 1997 234.485 125.450 200.588 161.567 126.725 265.036 81.929 105.836 73.581 1.375.197
ds. 1998 238.548 131.912 213.614 172.305 142.128 283.251 92.111 114.604 80.920 1.469.393
ds. 1999 234.071 138.962 227.144 188.454 155.213 307.196 105.105 120.477 83.704 1.560.326
ds. 2000 240.261 143.016 238.303 197.678 163.340 333.440 106.753 137.627 90.914 1.651.332
ds. 2001 242.690 145.589 244.066 203.039 167.946 334.900 111.873 132.165 103.595 1.685.863
mç. 2002 245.054 147.890 248.113 206.311 168.438 340.681 112.424 122.842 104.158 1.695.911
jn. 2002 248.550 149.222 251.608 208.810 170.709 336.857 117.496 126.118 106.624 1.715.994

Catalunya

jn. 1996 341.755 175.800 270.834 205.578 168.088 340.372 104.204 103.709 72.005 1.782.345
ds. 1996 339.922 170.477 262.885 207.666 156.549 339.695 104.044 105.854 69.565 1.756.657
ds. 1997 346.100 180.531 280.527 221.805 175.556 355.302 107.085 116.993 73.581 1.857.480
ds. 1998 355.170 189.848 299.392 238.057 193.203 381.124 119.552 124.638 80.920 1.981.904
ds. 1999 350.409 201.389 321.160 264.241 211.801 415.191 132.769 135.532 83.704 2.116.196
ds. 2000 359.613 207.856 336.659 276.089 222.007 443.382 137.452 150.514 90.914 2.224.486
ds. 2001 365.225 212.187 345.882 286.402 229.947 444.894 146.114 150.260 103.595 2.284.506
mç. 2002 371.794 217.707 355.178 293.978 236.496 450.910 147.144 142.977 104.158 2.320.342
jn. 2002 379.456 223.168 362.919 301.287 242.149 450.650 151.037 150.027 106.624 2.367.317

L’excepció a la tendència expansiva –liderada pel conglo-
merat dels Serveis a les empreses i l’Hosteleria i restaura-
ció– es polaritza en el subsector de les Assegurances i finan-
ces i també en les Telecomunicacions. Cal destacar també la
situació de notable estabilització de les xifres d’ocupació
del sector comercial de la ciutat central. Una situació de
relatiu estancament que contrasta amb l’augment que ha re-
gistrat a la resta de la regió metropolitana i de Catalunya. 



Resumen / Summary



76

EUAUEEspañaCataluña
1997 1998 1999 2000 2001 2002

(%)

-1

0

1

2

3

4

5

6

EUAUEEspañaCataluña
1997 1998 1999 2000 2001 2002

(%)

0

1

2

3

4

5

Nota: Datos corregidos de estacionalidad y calendario. / Data adjusted for season and
calendar.
Fuente/source: Idescat, INE, Eurostat y OCDE.

Fuente/source: INE y OCDE.

En un entorno dominado por la incertidumbre, algunos
indicadores macroeconómicos parecen anunciar que la crisis
económica mundial ha tocado fondo, al tiempo que instituciones
y analistas retrasan hasta bien entrada la segunda mitad de
2003 el inicio de la recuperación. 

La evolución suavemente expansiva que mantiene el PIB de los
Estados Unidos desde principios de año parece dar la razón a los
que sostienen que la recesión de la primera economía mundial
ha sido menos intensa de lo previsto. La contrapartida parece ser
un cierto retraso en la recuperación de la senda alcista, sin per-
der de vista el desarrollo futuro de conflictos políticos actual-
mente latentes como los de Irak y Palestina y de crisis econó-
micas y financieras como las de América del Sur. Por su parte,
las otras grandes áreas económicas atraviesan igualmente una
coyuntura de crecimiento muy débil.   

In an environment dominated by uncertainty, some macroeco-
nomic indicators seem to suggest that the world economic crisis
has bottomed out, while institutions and analysts are putting
back the start of the recovery until well into the second half of
2003.  

The slight growth sustained in the GDP of the United States
since the beginning of the year appears to support those who
maintain that the recession of the first world economy will be
less intense than the projections.  To counteract this, there seems
to be a certain delay in the recovery of the upward trajectory,
not to mention the future development of currently latent politi-
cal conflicts such as Iraq and Palestine and of economic and
financial crises such as those in South America.  As far as the
other large economic zones are concerned they are similarly
experiencing very weak growth.

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

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.

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

I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02 I.02 II.02 III.02

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

Demanda nacional/Domestic Demand 1,8 2,8 n.d. 0,3 0,2 n.d. 2,2 1,6 n.d. 2,4 1,8 n.d.
tasa de variación en términos reales (%)/
% change on year earlier, in real terms

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

Indicador de clima económico/Economic climate 118,6 n.d. n.d. 99,5 100,0 n.d. 100,0 100,3 n.d. — — —
Índice: 1995=100/1995=100 Index

Tasa de paro/Unemployment rate3 5,6 5,9 5,7 7,5 7,6 n.d. 11,5 11,1 11,4 10,4 9,2 9,3
en % de la población activa/% of labour force

Tipo de interés a corto plazo/3-month interest rate1 1,90 1,78 1,71 3,45 3,58 3,42 — — — — — —
Interbancario a 3 meses/Euribor a 3 meses

Tipo de interés a largo plazo/10-Y government yield1 5,33 4,95 3,93 5,27 5,16 4,53 5,34 5,23 4,58 — — —
Rendimiento de la deuda pública a 10 años
en mercados nacionales

Tipo de cambio del dólar/Exchange rates1 — — — 0,876 0,955 0,981 — — — — — —
Unidades de $ por Euro/US $ per euro
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Leaving aside the negative development of the Japanese econo-
my, the growth rate of the European economy appears to be
restricted by the weakness of the German economy.  As the
months go by, those who defended the need to revise the growth
estimates from the beginning of the year downwards are being
proven correct.  Where an average annual growth of the order
of 1% was expected, since the summer a growth rate of 0.6-
0.8% is being discussed as a more likely hypothesis.  The con-
tainment of oil prices, the revaluation of the euro and the trend
change that appears to be emerging in the movement of the
main stock exchange indices are factors that may contribute to
the recovery of business and consumer confidence levels.

Against this international backdrop, the development of the
Spanish and Catalan economies during the middle quarters of
the year must be valued positively.  After recording a real
growth - according to provisional data - of 2% during the sec-
ond quarter, the forecasts and first provisional estimates for the
summer months point to a slight reduction in this growth.  In any
case, the expected growth rate for the entire year will fully sur-
pass the rate that will eventually be recorded for the EU as a
whole.

Unlike previous quarters when the growth in the GDP was sup-
ported essentially by a boost in internal demand, during the sec-
ond and, foreseeably, the third quarters, the contribution of the
overseas sector is back to being positive.  

Dejando a un lado la negativa evolución de la economía japone-
sa, la tasa de crecimiento de la europea se ve limitada por la debi-
lidad que exhibe la economía alemana. A medida que pasan los
meses se confirma el acierto de quienes defendían la necesidad
de revisar a la baja les previsiones de crecimiento de principios
de año. Donde se preveía un crecimiento anual medio del orden
del 1%, después del verano se baraja como hipótesis más proba-
ble un crecimiento del orden del 0,6-0,8%. La contención del
precio del petróleo, la revalorización del euro y el cambio de ten-
dencia que parece imponerse en la evolución de los principales
índices bursátiles, son factores que pueden contribuir a recuperar
los niveles de confianza de empresarios y consumidores.

En este escenario internacional hay que valorar positivamente la
evolución de la economía española y catalana durante los tri-
mestres centrales del año. Después de registrar un crecimiento
real –según datos provisionales– del 2% durante el segundo tri-
mestre, las previsiones y primeras estimaciones provisionales
apuntan a un suave recorte del crecimiento durante los meses de
verano. En cualquier caso, la tasa de crecimiento esperada para
el conjunto del año superará ampliamente la que finalmente
registrará el conjunto de la UE. 

A diferencia de trimestres anteriores en los que el crecimiento
del PIB se apoyaba básicamente en el impulso de la demanda
interna, durante el segundo y previsiblemente tercer trimestre, la
aportación del sector exterior vuelve a ser positiva. 

Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 

—Total (miles Tm) II.02 8.464 2,9 31.735 3,0 5,6Total (thousands of tons) 2nd.Q
Salidas (miles Tm) II.02 3.060 -4,5 11.171 -1,9 2,2Outflow (thousands of tons) 2nd.Q
Entradas (miles Tm) II.02 5.404 2,0 20.564 5,8 7,6Inflow (thousands of tons) 2nd.Q
—Carga general (miles Tm) II.02 5.181 7,5 18.467 2,4 3,1General freight (thousands of tons) 2nd.Q
—Contenedores (miles Teus) II.02 398 6,4 1.423 1,8 1,7Containers (thousands of TEUs) 2nd.Q 2001/2000 últimos 12 mesos
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Transporte público de pasajeros / Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) III.02 115.380 5,8 529.061 4,6 6,1Urban service (thousands) 3rd.Q
—Red Metro y FGC (miles) III.02 73.793 5,9 346.163 5,4 4,7Underground (Metro and FGC) (thousands) 3rd.Q
—Autobús (miles) III.02 41.587 5,7 182.897 3,1 8,7Bus (thousands) 3rd.Q
Servicio ferroviario de cercanías (miles) III.02 34.720 12,1 149.726 10,2 6,7Railway suburban service (thousands) 3rd.Q

Absolute value and Last 12 months and 2001/00
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Transportes / Transport

Valor absoluto Últimos 12 meses 2001/00
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
—Total (miles) III.02 6.269 2,8 20.885 –0,4 4,7Total (thousands) 3rd.Q
—Interior (miles) III.02 2.807 –0,7 10.319 –2,9 4,0Domestic (thousands) 3rd.Q
—Internacional (miles) III.02 3.410 6,3 10.392 2,8 6,9International (thousands) 3rd.Q
Puerto. Total (miles) III.02 466 13,7 1.534 9,9 1,3Port. Total (thousands) 3rd.Q
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This is due, not so much to the development of exports of goods
and services, which have been on the decline for months, but to
a significant drop in imports.  A trend that is explained by the
persistent drop in business investments in capital goods and by
less spending on durable consumer goods.

Regarding the development of the different components of inter-
nal demand and their contribution to the growth of the Catalan
GDP, consumer spending by families continues to fall slightly.
The loss of impetus of this component of the demand is even
more significant in the rest of Spain.  On the other hand, gross
fixed capital formation, including public investment, is the star
component when it comes to explaining the growth of around
2% sustained in the Spanish GDP.

Analysing the economic trend of Barcelona and the metropoli-
tan area, the information available hints at a situation, on a
macroeconomic level, similar to that obtained for Catalonia as
a whole, characterised by the relative stability of the growth
rates at a time when the economy is slowing down.  Most of the
activity, spending and job-market indicators have continued the
main trajectory evident at the start of the year.  There have been
no signs of changes significant enough to modify the overall
trend, either for better or for worse.

The stagnation in the industrial activity of the metropolitan area
is due basically to the continued sluggishness of exports of
manufactured goods and to the growing weakness in internal
demand.

The industrial fabric of the metropolitan area, which represents
over 75% of the industrial capacity of the Catalan manufactur-
ing industry, is the economic sector showing the worst perfor-
mance so far this year.  The moderate improvement in the indus-
trial production index during the second quarter, driven by a
surprising recovery in the production of consumer goods,
should be interpreted as a first sign that the metropolitan indus-
try's most critical times are behind it.

The results of the metropolitan industrial survey for the period
May to August indicate a sudden braking in the year-to-year
growth rate for both production and sales.  A situation which,
towards the end of the summer, seemed to become more difficult
due to the increase in the number of companies that acknowl-
edged having excess stocks of finished goods, while only a
minority, between 7-8%, reported positive developments in their
order books.  This has warranted carrying on with the produc-
tive capacity utilization adjustment.

On the other hand, the responses from businesses foretell of
moderately optimistic expectations for the final months of the
year, especially in terms of sales.  It is very significant that,
when assessing their business trends and short-term expecta-
tions, in the most recent opinions, the negative tone of the start
of the year has been lowered appreciably.

The port traffic of goods reaches all-time highs while managing
to sustain a growth rate comparable to that of the economy as
a whole.

In line with the moderate growth in Catalan industrial produc-
tion and the weakness in world trade, the traffic of goods
through the Port of Barcelona for the four months from April to
July registers a moderate recovery.  Unlike what happened in
the winter months, when the increase in goods traffic was due
almost exclusively to imports of energy products, general cargo
has recently recovered the lead role in relative terms.  
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No tanto por la evolución de las exportaciones de bienes y ser-
vicios, a la baja desde hace meses, sino por el notable descenso
de las importaciones. Una trayectoria que se explica tanto por la
persistente caída de la inversión empresarial en bienes de equi-
po como por el menor gasto en bienes de consumo duradero.

El gasto en consumo de las familias sigue una tendencia ligera-
mente descendente. La pérdida de impulso de este componente
de la demanda es incluso más significativo en el resto de
España. Por contra, la formación bruta de capital fijo, incluyen-
do la inversión pública, es el componente estelar a la hora de
explicar el mantenimiento del crecimiento del PIB español en el
entorno del 2%.

Analizando la coyuntura económica de Barcelona y región
metropolitana, los datos disponibles permiten esbozar una situa-
ción a nivel macroeconómico similar a la obtenida para el con-
junto de Cataluña, definida por una relativa estabilidad de las
tasas de crecimiento en un marco de desaceleración. La mayo-
ría de los indicadores de actividad, consumo y mercado de tra-
bajo se han mantenido en la trayectoria de fondo de principios
de año. 

El estancamiento que muestra la industria metropolitana se
debe básicamente a la atonía que mantiene la exportación de
manufacturas y a la creciente debilidad de la demanda interna.

El tejido industrial metropolitano, que concentra más del 75%
de la capacidad productiva de la industria fabril catalana, es el
sector económico que presenta la peor evolución en lo que va de
año. La variación moderadamente positiva del índice de pro-
ducción industrial durante el segundo trimestre, impulsado por
un repunte de la producción de bienes de consumo, hay que
leerla como un primer síntoma de que los momentos más críti-
cos para la industria metropolitana ya han pasado.   

De la encuesta industrial metropolitana referida al período
mayo-agosto se obtienen unos resultados que indican un cierto
frenazo en el ritmo de crecimiento interanual tanto de la pro-
ducción como de las ventas. Una situación que hacia finales de
verano parecía complicarse habida cuenta del aumento del
número de empresas que declaran disponer de unos estocs de
productos acabados superiores a los deseados, al mismo tiempo
que son minoría las empresas, entre el 7-8%, que reconocen una
evolución positiva de su cartera de pedidos. Esto ha llevado a
proseguir con el ajuste de la capacidad productiva utilizada. 

Por otro lado, las respuestas empresariales dejan entrever unas
expectativas moderadamente optimistas de cara a los últimos
meses del año. Especialmente en cuanto a ventas. Es muy signi-
ficativo que en el momento de valorar la marcha de su negocio y
las expectativas a corto plazo, las opiniones más recientes hayan
rebajado notablemente el tono negativo de principios de año. 

El tráfico portuario de mercancías alcanza nuevos máximos
históricos al tiempo que consigue mantener un ritmo expansivo
comparable al del conjunto de la economía.

En línea con el moderado crecimiento de la producción indus-
trial catalana y la atonía del comercio mundial, el tráfico de
mercancías por el puerto de Barcelona durante el cuatrimestre
abril-julio registra una moderada recuperación. A diferencia de
lo sucedido durante los meses de invierno cuando el crecimien-
to del tráfico de mercancía era debido casi en exclusiva a la
importación de productos energéticos, últimamente la carga
general ha recuperado el protagonismo en términos relativos. 
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Trading of raw materials in bulk has reduced its growth in
favour of finished goods and goods-in-progress of a higher
added value.  The same explanation is behind the moderate
recovery in container traffic.

The increase in the number of persons travelling on internation-
al flights compensates for the reduction in travel on domestic
flights.

A year after the terrorist attacks of September 11th, Barcelona
airport is on the verge of recovering its all-time record number
of passengers per year set in the summer of 2001 of almost 21
million.  In addition to the understandable fear of flying which
probably explains the containment of passenger numbers during
the final quarter of last year and the first months of this year, it
is essential to bear in mind the progressive slowing down of the
European economy, including the Spanish.  Leaving aside the
one-off increase in the third quarter, these effects, taken togeth-
er, can explain the underlying trend which shows a certain sta-
bilisation in passenger numbers.  A stabilisation resulting from
a reduction in the number of domestic passengers and flights
compensated by an increase in international passengers.  

In addition to the significant increase in international air traf-
fic, we must highlight the spectacular increase in the number of
travellers by sea, particularly cruise passengers.  Bearing in
mind the provisional nature of the latest information, the annu-
al growth in the total number of passengers through the port is
more than 10%, while tourist cruises have increased at a rate of
20%.  

El tráfico de primeras materias a granel ha contraído su creci-
miento a favor del de productos acabados o semielaborados de
más valor añadido. Esta misma razón es la que subyace en la
discreta recuperación del tráfico de contenedores.

El incremento del nombre de pasajeros de vuelos
internacionales ha compensado el estancamiento del pasaje de
vuelos interiores.

Un año después de los atentados terroristas del once de setiem-
bre, el aeropuerto de Barcelona está a las puertas de recuperar
los casi 21 millones de pasajeros anuales, récord histórico alcan-
zado precisamente el verano de 2001. Al temor lógico a volar
que probablemente explica la contención del número de pasaje-
ros durante el último trimestre del año pasado y primeros meses
del actual, hay que sumarle el progresivo enfriamiento de la
economía europea, incluida la española. Efectos que en conjun-
to pueden explicar que, dejando de lado el aumento puntual del
tercer trimestre, la tendencia de fondo muestre una cierta esta-
bilización de los volúmenes de viajeros. Estabilización como
resultado de una reducción del número de pasajeros y de vuelos
interiores compensada por un incremento de los pasajeros y
vuelos internacionales.     

Al incremento del tráfico aéreo internacional hay que añadirle el
espectacular aumento del número de viajeros por vía marítima,
especialmente clientes de cruceros. Sin perder de vista la provi-
sionalidad de los datos más recientes, el crecimiento anual del
total de pasajeros por el puerto supera el 10%, mientras que el
de cruceros turísticos lo hace a un ritmo del 20%. 

Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto Últimos 12 meses 2001/00
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) II.02 7.731 –6,1 32.945 0,5 0,6Water (comm. / ind. uses) (thousands m3) 2nd.Q
Gas canalizado (millones termias) II.02 711 –5,6 3.055 4,9 –4,0Piped gas  2nd.Q
Matriculación de vehículos (província) jl.-ag.02 40.561 –5,2 231.393 –9,0 –1,7Auto registrations (province) jl.-ag.02

2001/2000 últimos 12 mesos
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Barcelona (província) (%) en.-st.02 2,6 — — 3,5 2,8Barcelona (province) (%) jn.-st.02
Cataluña (%) en.-st.02 2,6 — — 3,6 2,8Catalonia (%) jn.-st.02
España (%) en.-st.02 2,5 — — 3,5 2,7Spain (%) jn.-st.02
U.E. (armonizado) (%) en.-st.02 1,8 — — 1,9 2,0E.U. (harmonized) (%) jn.-st.02

Absolute value and Last 12 months and 2001/00
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays 

Total pernoctaciones (miles) my-ag.02 3.218 9,5 8.408 6,4 2,5Hotel overnight stays (thousands) my-ag.02
Visitantes según motivo de la visita (miles)my-ag.02 1.199 –2,6 3.362 3,8 7,6Visitors by purpose (thousands) my-ag.02
—Negocios (miles) my-ag.02 395 28,6 1.145 5,0 –3,1Business (thousands) my-ag.02
—Turismo (miles) my-ag.02 626 5,5 1.677 20,2 7,7Tourism (thousands) my-ag.02
—Ferias, congresos y otros (miles) my-ag.02 178 –39,7 540 –25,2 26,5Fairs, conventions and others (thousands)my-ag.02



Este crecimiento tan destacado parece confirmar el acierto de
los grandes operadores de este segmento del negocio turístico al
apostar por Barcelona como centro operativo ante la descon-
fianza que generan entre los clientes algunas zonas del
Mediterráneo Oriental y norte de Africa. 

La positiva evolución del volumen de pernoctaciones en los
hoteles de la ciudad –8,4 millones anuales y un crecimiento
superior al 6% según los datos de los primeros ocho meses de
2002– hay que valorarla doblemente. Porque se produce en un
contexto económico desfavorable para los viajes de negocios y
por motivos profesionales en general. Un segmento de la activi-
dad hotelera que en el caso de Barcelona puede generar la mitad
de las estancias en hoteles. Y también porque esta expansión se
consigue un poco a contracorriente, cuando algunos de los prin-
cipales destinos turísticos de nuestro entorno empiezan a notar
las primeras consecuencias de la caída de los índices de con-
fianza de los consumidores europeos.

El descenso en la matriculación de vehículos coincide con un
notable crecimiento del número de usuarios del transporte
público. 

Otro indicador de este proceso de deterioro progresivo de las
expectativas y de la confianza de los consumidores es la caída
sostenida de la matriculación de vehículos. La reducción de más
del 5% que ha registrado en la provincia de Barcelona –y en Ca-
taluña y España– durante los primeros meses de verano confir-
ma, al tiempo que modera, la caída del 14% del primer semestre.
De hecho, esta moderación de la curva descendente hay que in-
terpretarla como el retorno a una cierta normalidad, alterada du-
rante los últimos meses del pasado año y primeros del actual por
los flujos de dinero opaco al fisco en busca de alternativas de in-
versión ante la inminencia de la sustitución de la peseta por el euro.

La llegada del euro a los bolsillos de los consumidores españo-
les, y a los de 260 millones de europeos más, ha significado un
gran avance en el proceso de integración europea. Sin entrar a
valorar los efectos positivos que esta unificación monetaria ha
tenido y tendrá sobre el conjunto de la economía europea y de
las economías particulares, la sustitución de las pesetas por
euros ha incidido, es de esperar que de forma puntual, en un
incremento retardado de los precios de consumo. 

¿Cómo explicar que este diferencial de inflación se haya estabi-
lizado en niveles máximos durante los dos trimestres centrales
del año? ¿Por el encarecimiento del petróleo? No, como se
puede deducir del nivel y evolución de la inflación subyacente.
¿Por el diferencial de crecimiento del PIB?. Improbable en una
fase de desaceleración de la demanda de consumo. ¿Por un
aumento de los costes de producción y del margen empresarial?.
Es posible pero no se puede generalizar a todos los sectores. Es
impensable en muchos subsectores industriales, pero no descar-
table en la construcción y en numerosas actividades terciarias,
como los servicios turísticos y hoteleros, y en general, aquellos
de carácter personal que operan en situaciones de escasa com-
petencia. También ha influido el aumento de la imposición indi-
recta y de las tasas y precios regulados. 

Este año hay que sumar a estos factores el impacto derivado del
redondeo a posteriori de los precios de venta de muchos pro-
ductos de uso diario. Un incremento de pocos céntimos que
parece irrelevante pero que no lo es en términos relativos. Este
proceso, que no se ha limitado a España, ha pasado especial-
mente desapercibido en aquellos países que, con monedas débi-
les, habían perdido la costumbre de operar con céntimos.  
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Such outstanding growth appears to support the decision of the
large operators of this segment of the tourist business to back
Barcelona as the operating centre in the face of the mistrust
generated among customers, of some areas of the Eastern
Mediterranean and North Africa.

The increase in the volume of overnight stays in the city's hotels
- 8.4 million per year and an increase of more than 6% accord-
ing to the data for the first eight months of 2002 - should be val-
ued doubly as it comes at a time of unfavourable economic con-
ditions for business travel and professional travel in general, a
segment of hotel business which, in the case of Barcelona, can
account for half the hotel stays.  And also because this growth
goes rather against the current, when some of the main tourist
destinations of our area are beginning to feel the first effects of
the fall in European consumer confidence indices.

The decrease in car registrations coincides with a notable
increase in the number of users of public transport.

Another indicator of the process of progressive deterioration of
the expectations and confidence of consumers is the sustained
fall in car registrations.  The reduction of more than 5% record-
ed in the province of Barcelona - and in Catalonia and Spain -
during the first months of the summer confirms, as well as it
moderates, the fall of 14% recorded during the first half-year.
In fact, this moderation of the downward curve should be seen
as a return to a certain normality, altered over the final months
of last year and first months of this year by the flow of black
money in search of investment options before the then imminent
replacement of the peseta for the euro.

The arrival of the euro into the pockets of Spanish consumers,
and into those of another 260 million Europeans, represents a
big step forward in the process of European integration.
Without going into an assessment of the positive effects that this
monetary unification has had and will have on the European
economy as a whole and the individual economies, the replace-
ment of pesetas for euros has contributed, probably provision-
ally, to a delayed increase in consumer prices.

How can we explain the stabilisation of the inflation differential
at its highest levels during the two central quarters of the year?
By the increase in oil prices?  No, as this can be deducted from
the level and movement of the underlying inflation.  By the GDP
growth differential?  Unlikely in a period of deceleration in con-
sumer demand such as this one.  By an increase in production
costs and business margins?  It is possible but we cannot gen-
eralise for all sectors.  It is unthinkable in many industrial sub-
sectors, but cannot be ruled out in the construction sector and
in several tertiary activities, such as tourist and hotel services
and, generally, those of a private nature that operate in situa-
tions of limited competition.  The increase in indirect taxation
and in regulated prices and rates has also had an effect.  

This year one must add to these factors the impact of rounding
a posteriori the sales prices of many products of daily use.  An
increase of a few cents may seem unimportant but it becomes
significant in relative terms.  This process, which has not been
limited to Spain, has gone especially unnoticed in countries with
weak currencies that have lost the habit of working with cents.



Barcelona economia 50

81

Síntesis de la coyuntura / Economic outlook

A pesar de que es suficiente un simple vistazo a los diferentes
componentes del IPC para descartar toda influencia significati-
va del proceso inflacionista del sector inmobiliario residencial
sobre el índice de precios de consumo, es inevitable relacionar
los dos hechos. Efectivamente, los precios de venta y alquiler de
vivienda en Barcelona –y también en buena parte de Cataluña y
de España– han continuado creciendo, un año más, al ritmo del
15%. Un incremento tan significativo y persistente dificulta
enormemente la accesibilidad a una vivienda dado que la renta
familiar disponible crece a un ritmo sensiblemente más bajo y el
efecto de la reducción del precio del dinero está prácticamente
agotado. Una situación que incide negativamente sobre la
demanda solvente.

Repasando los factores que inciden en el mantenimiento de esta
tendencia expansiva de los precios de la vivienda, se concluye
que se trata de una responsabilidad compartida. Suelo edificable
escaso y concentrado en pocas manos; la vivienda como objeto
de inversión para refugio de nuevos inversores y de dinero
negro; demanda de techo muy superior a la prevista por el
aumento de los flujos migratorios y de la población de residen-
cia temporal; oferta disponible de segunda mano sensiblemente
inferior a la estimada; oferta de vivienda nueva a la baja y a
remolque de la demanda; incremento de los costes de construc-
ción; escasa incidencia de la política de promoción de vivienda
pública o protegida; tipos de interés reales y precios de salida de
los más competitivos de Europa; etc.

Although a quick glance at the different components of the RPI
is sufficient to discard any significant influence of the inflation-
ary process affecting the residential property sector on the retail
price index, it is impossible not to connect the two.  Effectively,
house prices and rental charges in Barcelona - and also in a fair
part of Catalonia and Spain - have continued increasing, for
another year, at the rate of 15%.  Such a significant and persis-
tent increase makes it tremendously difficult for families to have
access to housing given that their disposable income is growing
at a significantly lower rate and the effect of the reduction in
borrowing costs has practically been exhausted.  This situation,
has a negative affect on solvent demand.

Going over the factors that influence the maintenance of this
growth trend in house prices, we can conclude that the respon-
sibility is shared: shortages in land for building and it being in
the hands of a few; housing as an investment refuge for new
investors and black money; a much higher than expected
demand for floor space due to an increase in the stream of immi-
grants and temporary residents; a notably lower than expected
supply of second-hand property; supply of new housing on the
decrease and trailing demand; increase in construction costs;
little impact of the policy of developing public or protected
housing; the most competitive reserve prices and real interest
rates in Europe; etc. 

2001/2000 Últimos 12 meses
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Construcción y mercado inmobil iario /  Construction and real state market

Valor absoluto y Últimos 12 meses y 2001/00
Indicadores Período tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)

Construcción y licencias de obras / Construction and building permits 

Viviendas iniciadas III.02 895 17,6 5.235 27,3 –5,3Started dwellings 3rd.Q
Viviendas iniciadas (RMB) III.02 6.955 5,3 34.395 9,0 –14,5Started dwellings (metropolitan area) 3rd.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
—Superficie total (m2) III.02 253.191 23,0 1.167.467 11,9 –0,5Total area (sq. m.) 3rd.Q
—Número de viviendas III.02 933 –17,9 4.433 7,9 –13,6Number of dwellings 3rd.Q

Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (€/m2) 1r.sem.02 2.698 14,2 — — 15,4New housing (€/sq.m.) 1st.half
Segunda mano-oferta (€/m2) 1r.sem.02 2.686 16,3 — — 15,8Second hand housing (€/sq.m.) 1st.half
Precio de alquiler (€/m2/mes) II.02 8,30 13,5 — — 17,4Transaction price 2nd.Q
Plazas de aparcamiento (€) 1r.sem.02 18.450 4,4 — — 7,4Parking lots (€) 1st.half

Segunda mano

2001/2000 Últimos 12 meses
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Precios de alquiler de locales de negocios / Business premises rental prices

Locales de negocio (alquiler mensual):
Business premises (monthly rent):
—Oficinas (total ciudad) (€/m2/mes) 1r.sem.02 8,45 –3,4 — — 15,9Office (whole city) (€/sq.m./month) 1st.half
—Locales comerciales (€/m2/mes) 1r.sem.02 8,04 8,1 — — 5,8Commercial premises (€/sq.m/month) 1st.half

Absolute value and Last 12 months and 2001/00
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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Si bien es cierto que la relación no es exhaustiva y que no todos
se mueven al mismo nivel, es indiscutible que todos presionan
en el mismo sentido y que la mayoría han coincidido en el tiem-
po, amplificando su impacto sobre los precios. A simple vista se
observa una relación básica entre construcción de nuevas
viviendas, variación de los tipos de interés y expectativas eco-
nómicas. A lo largo de la segunda mitad de los noventa, se cons-
tata una estrecha correlación entre abaratamiento del dinero y
aumento de la construcción residencial. Las primeras tensiones
significativas en los precios aparecen al final del periodo, cuan-
do los tipos de interés y el esfuerzo económico que asumen las
familias para acceder a una vivienda tocan mínimos. 

A partir del 2000, coincidiendo con un cambio de tendencia del
precio del dinero y con el final de la burbuja especulativa de los
valores tecnológicos, la construcción residencial pierde impul-
so. Las expectatives de promotores y compradores han perdido
brillo. Pero a la demanda de vivienda para uso propio se incor-
pora la demanda de inversión de los que huyen de la bolsa y de
los poseedores de dinero negro, sin olvidar la creciente deman-
da de alquiler por parte de los inmigrantes. La suma de estos
factores refuerza la tendencia expansiva de los precios en un
contexto de creciente escasez de oferta disponible. A lo largo del
2002, después que los tipos de interés se han situado nueva-
mente en mínimos, se palpa una cierta reactivación de la oferta.
Este hecho, unido a un manifiesto empeoramiento de las expec-
tativas del mercado laboral pueden contribuir a moderar el
incremento de los precios. 

La construcción pierde el liderazgo del crecimiento del PIB a
favor de los servicios y ajusta su ritmo expansivo al del conjunto
de la economía.  

En efecto, durante los primeros nueve meses de 2002 se consta-
ta una sensible recuperación del ritmo de construcción de
viviendas en todos los ámbitos de estudio. A final de año se
espera que la oferta de nueva construcción habrá aumentado
entre un 10 y un 15%. Un incremento que, vista la evolución de
las licencias de construcción aprobadas en lo que va de año, no
parece que haya de tener continuidad durante el año que viene.
Bien al contrario de lo que se prevé para otras tipologías cons-
tructivas, como hoteles, aparcamientos y equipamientos.

En sintonía con la evolución de la mayoría de los indicadores de
actividad y la moderación que define el crecimiento económico,
los datos del mercado de trabajo reflejan también una situación
preocupante, donde se frena la creación de puestos de trabajo, se
reduce la contratación indefinida y aumenta el paro.

Las tasas de paro mantienen la tendencia alcista de los últimos
trimestres y se alejan de los mínimos alcanzados durante la
primera mitad de 2001.

Con el tercer trimestre de este año, suman cinco los trimestres
consecutivos de aumento del número de parados registrados en
las oficinas de empleo de Barcelona. En el entorno metropolita-
no y en el conjunto de Cataluña, la tendencia se manifestó un
trimestre antes. A pesar de que en los últimos meses parece que
el aumento del paro se ha moderado, las cifras del pasado mes
de septiembre sitúan su crecimiento interanual en el entorno del
10-12% entre los residentes de Barcelona y región metropolita-
na y del 16% en el resto de Cataluña.

Although it is true that the list is not exhaustive and that they do
not all have the same effect, it cannot be disputed that all apply
pressure in the same direction and that the majority coincide in
their timing, magnifying their impact on prices.  At first sight we
see a basic relationship between the construction of new hous-
ing, movement in interest rates and economic expectations.
Throughout the second half of the nineties, there is a close cor-
relation between the decrease in the cost of money and the
increase in residential construction.  The first significant price
pressures appear at the end of the period when interest rates
and the financial strain assumed by families in order to have
access to housing are at their lowest.

Since 2000, coinciding with a trend change in the cost of bor-
rowing and with the end of the speculative bubble surrounding
technology shares, residential construction has lost impetus.
The expectations of developers and buyers have lost their shine.
However, added to the demand for housing for own use is the
demand for investments of those avoiding the stock market and
of those in possession of black money, not to mention the grow-
ing demand for rental property from immigrants.  The sum of
these factors reinforces the trend of increasing prices in a con-
text of a growing shortage of property available.  Throughout
2002, following the reestablishment of interest rates at their
lowest level, a certain upswing on the supply side is being felt.
This, combined with a clear worsening of expectations with
respect to the job market, could help to moderate the increase in
the prices.

Construction loses the lead with respect to GDP growth in
favour of services and adjusts its growth rate to that of the
economy as a whole.  

In fact, during the first nine months of 2002, there was a per-
ceptible recovery in the rate of construction of housing in all
areas studied.  At the end of the year it is expected that the sup-
ply of new construction will have increased by between 10%
and 15%.  An increase which, given the movement in construc-
tion licences approved so far this year, may not need to be sus-
tained in the coming year.  Quite the opposite of what is expect-
ed of other construction typologies, such as hotels, parking lots
and facilities.

In line with the movement in most activity indicators and the
moderation that characterises the growth of the economy, the
data on the job market also paints a worrying picture, with job
creation under restraint, a reduction in indefinite contracts and
increased unemployment.

Unemployment rates carry on the upward trend of recent quar-
ters and move further away from the minima attained during
the first half of 2001.

With the third quarter of this year, the registered number of
unemployed at the Barcelona job centre grew for the fifth con-
secutive quarter.  In the metropolitan area and Catalonia as a
whole, this trend was evident one quarter earlier.  Despite the
suggestion in recent months of a moderation in the increase in
unemployment, the figures for last September put the year-to-
year growth in the region of 10-12% among the residents of
Barcelona and the metropolitan region, and 16% for the rest of
Catalonia.
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Contratos laborales
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Una observación más detallada de estas magnitudes permite
observar una cierta estabilización de los volúmenes de ocupa-
ción industrial después del ajuste de plantillas y de capacidad
productiva llevado a cabo durante la segunda mitad de 2001 y
comienzos de 2002. Los demás sectores mantienen aún unos rit-
mos bastante notorios de expulsión-sustitución de mano de
obra. Atendiendo al origen de este incremento de los niveles de
paro, el colectivo que más crece en términos relativos es el de
los parados de larga duración y el de los que buscan un primer
trabajo. Por sexos, los hombres son mayoría entre los nuevos
parados con derecho a prestación. Y es que la ocupación irregu-
lar es un recurso muy extendido entre las mujeres con escasa
calificación profesional que quieren continuar trabajando a
pesar de la creciente dificultad para conseguir un nuevo contra-
to a través de las oficinas de colocación. 

Además de la tendencia moderadamente descendente del núme-
ro de contratos formalizados, incluidos los indefinidos, otro
indicador de la incertidumbre que se abre camino en el merca-
do de trabajo es la evolución del número de afiliados en alta en
los diversos regímenes de la Seguridad Social. Este registro
muestra una notable pérdida de impulso en la creación de nue-
vos puestos de trabajo. En sólo un año, las tasas de crecimiento
del total de afiliados en alta se han reducido aproximadamente
unos tres puntos porcentuales. Una evolución que se mantendrá
de aquí a finales de año, lo que permite esperar un crecimiento
del total de afiliados ocupados de aproximadamente un 1,5%
para el conjunto de la región metropolitana.

A more detailed look at these figures reveals a certain stabilisa-
tion in the industrial employment figures following the work-
force and productive capacity adjustments made during the sec-
ond half of 2001 and the beginning of 2002.  Rather notorious
rates of expulsion-replacement of the labour force are still
emerging from the other sectors.  Looking at the source of the
increase in unemployment levels, the collectives that have
grown most in relative terms are the long-term unemployed and
the unemployed seeking their first job.  By sex, the majority of
the new unemployed persons entitled to benefits are men, while
irregular employment is prevalent among women with few pro-
fessional qualifications looking to continue working despite the
growing difficulty of getting a new contract through the job cen-
tres. 

In addition to the moderate decline in the number of contracts
entered into, including indefinite ones, another indicator of the
uncertainty that is permeating the job market is the movement
in the number of affiliates registered under the different social
security programmes.  The records show a significant loss of
impetus in the creation of new job positions.  In just one year,
the growth rates for the total number of registered affiliates
have decreased by approximately three percentage points.  A
change which will be maintained between now and the end of
the year, giving rise to the expectation of an increase in the total
number of employed affiliates of approximately 1.5% for the
entire metropolitan area.

Mercado de trabajo / Labor Market

Valor absoluto Últimos 12 meses 2001/00
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos 30 jn.02 720.700 –0,2 — — –1,9Active residents jn.30
Residentes activos (RMB) 30 jn.022.037.300 –0,2 — — –2,6Active residents (metropolitan area) jn.30
Contrataciones registradas III.02 161.963 0,7 744.434 –2,1 –3,7Registred employment contracts 3rd.Q
Contratos indefinidos III.02 22.029 –4,2 113.455 –3,7 4,8Indefinite time contracts 3rd.Q

Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado 30 st.02 40.886 10,2 — — 5,8Registered unemployment st.30
Paro masculino 30 st.02 21.276 13,4 — — 9,7Male unemployment st.30
Paro femenino 30 st.02 25.610 7,8 — — 2,8Female unemployment st.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 st.02 4.818 35,2 — — 21,8Youth unemployment (aged 16-24) st.30
Total paro registrado (RMB) 30 st.02 143.393 11,6 — — 12,0Registered unemployment (metrop. area) st.30

Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 st. 02 6,5 — — — 6,0Barcelona st.30
Región Metropolitana (RMB) 30 st. 02 7,0 — — — 6,6Metropolitan area st.30
Cataluña 30 st. 02 6,3 — — — 6,2Catalonia st.30
España 30 st. 02 8,7 — — — 8,7Spain st.30

Absolute value and Last 12 months and 2001/00
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)
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