
Barcelona
economia
Indicadors econ�mics de Barcelona
i de la regi� metropolitana
N�mero 46. Juny 2001

Barcelona econom
ia

46
Juny 2001



Barcelona
economia
Indicadors econòmics de Barcelona
i de la regió metropolitana
Núm. 46. Juny 2001

Gerència Delegada de Finançament,
Empreses i Patrimoni



Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Joan Clos i Matheu

President de la Comissió de Presidència i Hisenda
Ernest Maragall i Mira

Gerent Delegada de Finançament, Empreses i Patrimoni
Pilar Solans i Huguet

BARCELONA ECONOMIA

Xavier Güell Ferrer, Direcció
María Jesús Calvo Nuño, Coordinació
Francesca Blanch Salesas
Marta Solano Martín

Consell Assessor
Ricard Frigola, Gerent de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de
Barcelona. Jaume García, Departament d’Economia i Empresa de la
UPF. Ramón García Bragado,Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona. Dolores González, Gerent de Serveis Generals de l’Ajunta-
ment de Barcelona.Maria Antònia Monés, Directora del Gabinet Tèc-
nic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.Martí Perellada,
Director d’Estudis de Formació Continuada de la UB. Joan Raurich,
Director de Serveis d’Empreses i Finançament de l’Ajuntament de
Barcelona. Francesc Santacana, Coordinador General del Pla Estra-
tègic de Barcelona. Josep Serra, Cap del Servei d’Estudis Territorials
de la MMAMB. Joan Trullén, Departament d’Economia Aplicada de 
la UAB.

BARCELONA ECONOMIA

web: http://www.bcn.es/ e-mail: msolano@mail.bcn.es
telèfon: 93 402 72 38 fax: 93 402 72 25

Agraïm la informació i la col·laboració prestades per totes les entitats,
organismes i empreses citades com a fonts informatives i molt especialment a:

Ajuntament de Barcelona: Departament d’Estadística; Direcció d’Actuació
Urbanística; Direcció de Serveis de Neteja Urbana; Departament d’Estudis
Fiscals.
Generalitat de Catalunya: Direcció General d’Ocupació; Direcció General
d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge; Institut d’Estadística 
de Catalunya; Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya.
Altres institucions i entitats: Turisme de Barcelona; Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; Cambra de la Propietat Urbana
de Barcelona; Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; S.P.M. Transports de
Barcelona, SA; Prefectura Provincial de Trànsit; INE (Barcelona); Autoritat
Portuària de Barcelona; Aeroport de Barcelona; Fira de Barcelona; RENFE;
MEFFSA; Borsa de Barcelona; Forcadell.

Gerència Delegada de Finançament, Empreses i Patrimoni
Barcelona Economia
Indicadors econòmics de Barcelona i de la regió metropolitana
Núm. 46. Juny 2001

Edició: ® Ajuntament de Barcelona
Gerència Delegada de Finançament, Empreses i Patrimoni

Impressió: Impremta Municipal
Dipòsit legal: B.26.464/91



Barcelona
economia
Indicadors econòmics de Barcelona
i de la regió metropolitana
Núm. 46. Juny 2001

Índex

Indicadors econòmics
Síntesi de la conjuntura 5

I. Indústria 12
Evolució de l’activitat industrial 13

II. Finances 16
Sistema bancari 17
Mercat de renda variable 19

III. Consum, comerç i preus 20
Matriculació de vehicles 21
Preus de consum 22
Consum d’energia i aigua 24
Fira de Barcelona 26
Escombraries 28

IV. Transports, comunicacions i turisme 29
Port: mercaderies i passatgers 30
Aeroport: passatgers i mercaderies 33
Transport públic col·lectiu 35
Activitat turística 37
Activitat congressual 41

V. Construcció i mercat immobiliari 42
Consum de ciment 43
Construcció d’habitatges 44
Llicències d’obres 48
Preus al mercat immobiliari:
habitatges i places d’aparcament 50
Cost d’accés a l’habitatge 56
Valors de taxació al mercat immobiliari residencial 58

VI. Ocupació, oferta d’activitat econòmica i salaris 59
Mercat de treball 60
Oferta d’activitat econòmica 65

Resumen/Summary
Síntesis de la coyuntura/Economic outlook 68



Indicadors econòmics 
Síntesi de la conjuntura



Barcelona economia 46

6

Síntesi de la conjuntura
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Evolució de l’economia de Barcelona i regió metropolitana
durant el primer quadrimestre del 2001. 

A mesura que es donen a conèixer taxes de creixement del pri-
mer trimestre i revisions de les previsions pel conjunt de l’any,
el context econòmic a nivell internacional tendeix a enfosquir-
se, bàsicament per l’accentuat alentiment que ha registrat el
creixement de l’economia nord-americana –que incideix nega-
tivament en les economies emergents del continent– i per la cri-
si sostinguda que pateix l’economia japonesa. En aquest con-
text, era relativament previsible que aquesta contracció del crei-
xement a dues de les grans àrees econòmiques del món es fes
notar, més aviat que tard, a Europa. 

Les contínues revisions a la baixa de les perspectives de
creixement arreu del món coincideixen en què el 2001
l’economia creixerà menys que el 2000. Les divergències
apareixen a l’hora de quantificar la magnitud d’aquesta
pèrdua d’impuls.

Les previsions econòmiques avançades per organismes interna-
cionals com ara el FMI i l’OCDE pel conjunt de la UE apunten
a un 2001 caracteritzat per un creixement del PIB a l’entorn del
2,5 per cent –un alentiment relativament moderat si es compara
amb el que es preveu pels Estats Units– i un entorn inflacionis-
ta que transcorreguts pocs mesos s’ha situat, en taxa interanual
de l’IPC harmonitzat, prop del tres per cent, superant en gaire-
bé un punt el nivell màxim de referència del BCE. En definiti-
va, un escenari preocupant pel binomi inflació/refredament eco-
nòmic i condicionat al fet que la primera economia mundial no
entri en recessió. L’evolució del primer trimestre, moderada-
ment positiva, allunya momentàniament aquesta possibilitat pe-
rò no la descarta.   

Segons les dades de la Comptabilitat Nacional d’Espanya
corresponents al primer trimestre, el PIB real a preus de mercat
ha assolit un creixement interanual de l’ordre del 3,4 per cent,
tres dècimes menys que el trimestre anterior i gairebé un punt
menys que un any enrere. En el cas de Catalunya, el creixement
del tres per cent estimat pel primer trimestre és clarament infe-
rior al d’Espanya, pràcticament igual que el del trimestre ante-
rior i aproximadament un punt i mig menys que un any enrere.
Dos resultats que semblen avançar que enguany es mantindrà, i
probablement s’accentuarà, la desacceleració del creixement
econòmic iniciada a mitjan del 2000. 

Malgrat la desacceleració econòmica internacional, durant
el primer trimestre el creixement del PIB català i per
extensió el de la regió metropolitana ha estat sensiblement
superior al de la mitjana europea.

Per enèsim trimestre consecutiu, la demanda interna de l’eco-
nomia espanyola ha continuat desaccelerant-se i alhora reduint
la seva aportació al creixement del PIB. A partir del tercer tri-
mestre del 2000 el creixement de la demanda interna és inferior
al del PIB. D’altra banda, el major dinamisme de les exporta-
cions en relació amb les importacions de béns i serveis –una
conseqüència derivada de la desacceleració del consum privat i
de la davallada de la inversió en béns d’equipament– explica
l’aportació moderadament positiva al creixement del PIB, per
part de la demanda externa. Un suport que no pot oferir massa
confiança atesa la situació de feblesa de l’economia mundial i
que pot trontollar seriosament si el creixement econòmic dels
principals països europeus continua revisant-se a la baixa.

El creixement per branques d’activitat posa de relleu algunes
diferències significatives entre l’evolució de l’economia espan-
yola i la catalana. Segons les primeres estimacions disponibles,
la pèrdua de dinamisme de l’aparell productiu català en relació
amb l’espanyol s’ha concentrat bàsicament en el conjunt del
Terciari i en la Construcció. En aquest cas, i pel que fa a Catalu-
nya, sembla que el sector encara està digerint el creixement
acumulat els darrers anys, en especial el de 1999. Per contra,
l’activitat industrial, amb una vocació més exportadora que la
de la resta d’Espanya, aguanta millor la contenció de la despe-
sa en consum.   

Segons les dades de l’enquesta de conjuntura industrial referi-
des a la regió metropolitana, el primer quadrimestre d’enguany
s’ha caracteritzat pel manteniment del degoteig a la baixa de les
vendes, especialment intens en el mercat interior, i un alenti-
ment més moderat dels nivells de producció. Aquesta combina-
ció s’ha traduït en un augment dels estocs de productes acabats.
En aquestes condicions, ni la capacitat productiva utilitzada ni
els volums d’ocupació han registrat canvis significatius.
L’augment dels preus de venda i una cartera de comandes més
magra que un any enrere poden fer-se notar a partir de l’estiu si
es confirma la tendència baixista que segueix l’indicador de
clima industrial a Europa d’ençà el darrer mes de l’any passat.

El progressiu refredament de l’activitat econòmica tant a Cata-
lunya com a la resta d’Espanya i Europa ha tingut, segons les
dades de tràfic del primer quadrimestre, escassa incidència so-
bre els fluxos comercials a través del port de Barcelona. El total
de mercaderies ha augmentat fins i tot més que durant el 2000,
gràcies bàsicament a la recuperació de les importacions de cere-
als, pinsos i altres productes agro-ramaders. Per contra, la càr-
rega general, l’agregat més important del tràfic portuari de mer-
caderia i el més relacionat tant amb l’activitat manufacturera
com amb la capacitat de despesa de les famílies, ha tancat el
primer terç de l’any moderant la trajectòria notablement expan-
siva del bienni anterior. Una desacceleració que ha estat molt
més intensa en el tràfic de cabotatge que no pas en l’exterior. 
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Transports

Valor absolut Darrers 12 mesos 2000/99
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Trànsit de passatgers

Aeroport. Total (inclòs trànsit) (milers) gn.-ab.01 6.343 9,5 20.360 12,5 13,7
— Interior (milers) gn.-ab.01 3.383 8,9 10.423 11,4 12,1
— Internacional (milers) gn.-ab.01 2.887 11,8 9.655 14,4 15,7

Port. Total (inclòs transit) (milers) gn.-ab.01 222 –14,4 1.387 –1,7 3,4

Un trimestre més, les dades de viatgers que han passat per l’aeroport superen les expectatives. L’am-
pliació de l’oferta de vols ha permès mantenir la trajectòria ascendent a l’entorn del deu per cent i supe-
rar amb facilitat la cota dels vint milions de passatgers anuals. Una tendència que, salvant la gran dife-
rència que hi ha en termes absoluts, contrasta amb el retrocés que ha patit el transport de passatgers per
via marítima.
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Port. Tràfic de mercaderies

— Total (milers de tones) gn.-ab.01 10.406 8,7 30.669 8,0 6,9
Sortides (milers tones) gn.-ab.01 3.648 9,0 11.337 12,5 12,6
Entrades (milers tones) gn.-ab.01 6.758 8,5 19.332 5,5 3,8

— Càrrega general (milers tones) gn.-ab.01 5.781 7,1 18.002 12,9 14,8
Exportacions (milers tones) gn.-ab.01 2.139 9,9 6.678 14,9 17,5
Importacions (milers tones) gn.-ab.01 2.309 8,0 7.100 11,9 11,8

— Contenidors (milers de Teus) gn.-ab.01 437 0,4 1.401 9,0 12,4

El manteniment del ritme de creixement és el tret que defineix l’evolució del tràfic total de mercaderia
pel port. Malgrat els símptomes de desacceleració –especialment intensos en el capítol del tràfic de con-
tenidors– el comerç exterior de càrrega general ha mantingut una trajectoria molt expansiva durant el
primer terç de l’any. Tot plegat, una evolució que no acaba de reflectir les constants revisions a la baixa
del creixement econòmic.
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Transport públic de passatgers

Total servei urbà (milers) 1r.tr.01 1,8
— Xarxa Metro (milers) 1r.tr.01 2,6
— Xarxa Bus (milers) 1r.tr.01 0,0
— FGC (Cat. i Sarrià)(milers) 1r.tr.01 7.341 8,7 25.764 7,8 8,2
Total servei de rodalia (milers) 1r.tr.01 34.229 9,8 132.693 5,8 4,7
— RENFE (milers) 1r.tr.01 24.904 11,6 96.658 6,4 4,4
— FGC (milers) 1r.tr.01 9.325 5,3 36.035 4,5 5,6

La introducció per fases de la integració tarifària al transport públic col·lectiu de la regió metropolitana, és
l’element novedós per explicar el fort augment del nombre d’usuaris que ha registrat aquest sistema de
transport durant el primer trimestre d’enguany. Les escasses dades disponibles, la majoria provisionals,
reflecteixen la bona acollida que aquesta mesura ha tingut entre els usuaris d’aquest servei.
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El tràfic portuari de contenidors ha estat el segment 
de mercaderia que més ha notat la pèrdua d’impuls 
del creixement econòmic a nivell mundial.

L’augment del volum total de mercaderia en tràfic internacional
es deu bàsicament al dinamisme de les exportacions. Un prota-
gonisme que es dilueix en part si es parla exclusivament de
càrrega general. D’altra banda, el refredament de l’activitat
econòmica tant a Amèrica com a l’Extrem Orient i també a les
principals economies europees ha provocat una sobtada con-
tracció del tràfic de contenidors pel port. D’un creixement
superior al 12 per cent durant el 2000 s’ha passat a un escàs 0,4
per cent en només quatre mesos. En termes de càrrega contene-
ritzada, la davallada del ritme de creixement ha estat menys
intensa.

Pel que fa al trànsit de passatgers, el port ha perdut viatgers de
ferris regulars –bàsicament com a conseqüència de la reducció
de l’oferta– alhora que augmenta lleument el nombre de viat-
gers de creuers. Un començament d’any que farà difícil que les
xifres d’enguany superin els màxims històrics del 2000. Una
fita que en el cas de l’aeroport, i segons les dades dels primers
quatre mesos, pràcticament es pot donar per assolida. Tot i els
senyals lògics de moderació dels ritmes d’increment, durant el
primer terç d’enguany hi han passat gairebé un deu per cent
més de viatgers que un any enrere. Si els diferents conflictes
laborals que amenacen el correcte funcionament del tràfic aeri
ho permeten, enguany es poden superar els 21 milions de pas-
satgers, gairebé la meitat en vols internacionals. Un augment
que, donada l’evolució del nombre de visitants i pernoctacions
hoteleres, s’ha d’imputar majoritàriament als residents a l’àrea
d’influència de l’aeroport.
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Turisme, consum i preus

Valor absolut Darrers 12 mesos 2000/99
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Consum - Matriculació

Electricitat d'ús cial-ind. (Gwh) gn.-fb.01 508 3,2 3.011 –5,8 –10,8
Electricitat d'ús domèstic (Gwh) gn.-fb.01 321 11,4 1.611 13,1 14,9
Gas canalitzat (milions tèrmies) 1r.tr.01 1.082 –11,8 2.971 –4,8 1,8
Matriculació de vehicles (prov.) gn.-ab.01 86.537 –3,5 254.314 –5,3 –2,6

L’alentiment del creixement econòmic frena la matriculació de vehicles. Les variacions dels consums
energètics s’expliquen bàsicament per les singulars condicions climàtiques de l’hivern passat –menys
consum en calefacció–, per l’augment del nombre de llars i l’increment de la dotació d’electrodomès-
tics i aparells electrònics que ha impulsat la millora de la capacitat econòmica de les famílies.

 Electricitat
ús domèstic

Gas Vehicles
(prov.)

-6

0

3

6

9

18

Va
ria

ci
ó 

(%
)

15

2000/1999 darrers 12 mesos

12

-3

Visitants i pernoctacions hoteleres

Total pernoctacions (milers) gn.-ab.01 2.403 3,2 7.852 3,2 3,1
Visitants segons motiu de la visita (milers):gn.-ab.01 1.030 1,6 3.158 –0,2 0,6
— Negocis (milers) gn.-ab.01 360 –13,2 1.072 –2,3 21,5
— Turisme (milers) gn.-ab.01 460 10,6 1.448 –0,8 –7,5
— Fires i Congressos (milers) gn.-ab.01 122 58,7 258 –42,5 –62,2
— Altres (milers) gn.-ab.01 88 –16,9 380 137,5 244,1

Les elevades taxes d’ocupació amb les que darrerament opera el sector hoteler de la ciutat limiten l’aug-
ment del nombre de visitans i del total de pernoctacions. Durant el primer quadrimestre d’enguany, l’a-
fluència de turistes i d’assistents a fires i congressos –que són més de la meitat del total de visitants que
pernocten als hotels de la ciutat– s’ha imposat clarament als visitants per negocis.

darrers 12 mesos2000/1999

Pernoct. hoteleres Visitants que
pernocten

Visitants per
negocis
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I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1)

Barcelona (prov.) (%) gn.-ab.01 1,4 — — 4,1 4,2
Catalunya (%) gn.-ab.01 1,3 — — 4,0 4,2
Espanya (%) gn.-ab.01 1,3 — — 4,0 4,0
Subjacent (%) gn.-ab.01 1,6 — — 3,4 3,0
U.E. harmonitzat (%) gn.-ab.01 1,2 — — 2,6 2,3

L’escenari inflacionista del passat més de maig difereix del que existia a final de 2000 bàsicament en
dos aspectes: el preocupant nivell assolit per la inflació subjacent –d’orígen bàsicament terciari– i la lleu
reducció del diferencial inflacionista amb la resta de la Unió Europea. Una evolució en conjunt molt
allunyada de les previsions inicials i dels objectius marcats pel govern.

(1) Taxes referides a 31-des-2000.
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Després de la recuperació del nombre de visitants per
negocis durant el 2000, aquest començament d’any s’han
imposat novament els turistes i els assistents a fires i 
congressos.

Les dades de l’enquesta turística corresponents als dos primers
bimestres d’enguany reflecteixen un comportament dels fluxos
de visitants que ja s’ha convertit en habitual: creixement sos-
tingut i moderat del nombre de pernoctacions hoteleres i una
certa tendència a l’estancament del nombre de visitants que les
generen. Un cop assolits nivells d’ocupació mitjana a l’entorn
del vuitanta per cent –que en la pràctica vol dir períodes de
plena ocupació cada cop més llargs i freqüents– el marge de
creixement de l’activitat es limita a l’augment de l’oferta. Una
oferta que després de mantenir-se estancada durant gairebé qua-
tre anys en poc més de 15.000 habitacions, acumula un incre-
ment de més del nou per cent els dos darrers anys. Una tendèn-
cia que possiblement s’accelerarà d’aquí al 2004.

Precisament els serveis turístics en general i els hotelers en con-
cret han estat senyalats –parlant ara en termes d’Espanya– com
un dels principals responsables de l’augment de les tensions
inflacionistes d’aquest començament d’any. Analitzant les
dades disponibles s’observa que efectivament, el component de
l’IPC que agrupa els preus del sector de l’hoteleria i restauració
és un dels més inflacionistes juntament amb el component de
lleure i cultura i el d’ensenyament. Una situació relativament
calcada a la que es produeix al conjunt de la UE i que en el cas
de Catalunya es dóna en l’augment acumulat d’ençà comença-
ment d’any. 
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Mercat de treball

Valor absolut Darrers 12 mesos 2000/99
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Ocupació

Residents actius 31 mç. 01 668.870 –0,4 — — 1,0
Residents actius (RMB) 31 mç. 01 1.851.515 –0,5 — — 1,6
Afiliats R.G. Seg.Soc. 31 mç. 01 828.736 4,4 — — 5,2
Afiliats R.G. Seg.Soc. (RMB) 31 mç. 01 1.678.320 5,3 — — 5,8
Contractes laborals registrats gn.-ab.01 258.474 –8,0 778.019 0,2 1,1
Contractes indefinits gn.-ab.01 40.183 –2,7 112.951 1,0 –1,8

El refredament de l’economia es comença a fer notar en el mercat de treball. A banda de l’estancament
de la població activa, es redueix la contractació laboral i es modera el creixement dels afiliats a la
Seguretat Social. 2000/1999 darrers 12 mesos

Actius Afiliats Contractes
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Atur registrat

Total aturats registrats 30 ab. 01 40.973 –3,9 — — –7,4
Atur masculí 30 ab. 01 18.047 –5,3 — — –9,6
Atur femení 30 ab. 01 22.926 –2,8 — — –5,6
Atur juvenil (16-24 anys) 30 ab. 01 3.180 –2,5 — — –14,2
Aturats sense ocupació anterior 30 ab. 01 3.433 –19,6 — — –16,9
Total aturats registrats (RMB) 30 ab. 01 121.107 –0,7 — — –6,0

La pèrdua d’impuls de l’activitat econòmica i la situació de mínims en la que es mou el nombre d’atu-
rats disponibles són els principals factors explicatius de l’alentiment del descens de l’atur, especialment
a la ciutat central. A l’entorn metropolità, la situació és d’estancament tenyit de lleu repunt.

des.2000/des.1999 ab. 2001/ab.2000

Total Masculí Femení Juvenil
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Taxes d’atur registrat (%) (1)

Barcelona 30 ab. 01 6,1 — — — 6,0
RMB 30 ab. 01 6,5 — — — 6,3
Catalunya 30 ab. 01 6,1 — — — 6,1
Espanya 30 ab. 01 9,1 — — — 9,2

El repunt de l’atur per motius estacionals durant els primers mesos de l’any, afegit a un lleu retrocés de
la població activa per raons semblants, impulsa lleument a l’alça les taxes d’atur. Previsiblement, es
tracta d’una correcció puntual que no evitarà assolir nous mínims els propers mesos.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 2000.
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S’escurça el diferencial inflacionista amb Europa de la
manera menys desitjable: amb desacceleració del creixe-
ment econòmic i amb més inflació a la resta de països.

Durant el bienni 1999-2000 es produeix un repunt inflacionis-
ta, imputat tant a la depreciació de l’euro com a l’encariment
del petroli i altres matèries primeres, a la crisi de les vaques
“boges”, etc, i en tot cas relativitzat pel diferencial de creixe-
ment que mantenia i manté l’economia espanyola en relació
amb la de la resta de la UE.

Enguany, tot i que ja s’ha interioritzat l’efecte sobre els preus
de la majoria d’aquests factors, l’augment de l’IPC es manté a
l’entorn del quatre per cent, mentre que la subjacent –des-
comptats els components més volàtils– segueix una tendència
notablement alcista que respon a l’origen terciari de l’actual
procés inflacionista.   

Un altre dels indicadors de demanda que mostra la consistència
del canvi de tendència iniciat durant la segona meitat de l’any
passat és el de la matriculació de vehicles. Després de mantenir
taxes de creixement espectaculars durant la segona meitat dels
noranta i assolir un màxim històric l’any 1999 amb més de
264.000 vehicles nous matriculats a la província de Barcelona,
l’acumulat dels primers quatre mesos d’enguany comporta un
moderat descens que s’afegeix al registrat durant el 2000. El
refredament de l’economia, l’estancament de la inversió empre-
sarial en béns d’equipament, l’empitjorament de les expectati-
ves d’ocupació i l’encariment del finançament, carburants i
assegurances expliquen la contenció que domina la matricula-
ció de vehicles. Una evolució comparable a la de la resta del
país i també d’Europa, que no ha estat més acusada gràcies a les
subvencions lligades al desballestament dels automòbils més
antics.  
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Síntesi de la conjuntura

Construcció i mercat immobiliari

Valor absolut Darrers 12 mesos 2000/99
Indicadors Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (%) (%)

Construcció residencial i llicències d’obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats 1r.tr.01 847 –37,8 4.230 –27,9 –27,6
— Projectes visats (província) 1r.tr.01 10.912 –12,7 43.771 –15,2 –12,6
Obra prevista a les llicències: 1r.tr.01
Nova planta: nombre d'habitatges 1r.tr.01 1.305 –28,1 4.495 –39,4 –24,9
Nova planta: superfície (m2) 1r.tr.01 274.818 –18,6 1.072.137 –21,8 –16,6
Ref. i ampliació: superfície (m2) 1r.tr.01 105.877 –14,8 395.441 –13,7 –0,1

El creixement acumulat els darrers quatre anys i el fort dinamisme que registra la construcció no resi-
dencial –a més de la proliferació de les obres de rehabilitació i reforma–  condicionen l’evolució actual
de l’oferta residencial de nova planta. En les condicions actuals, el sector no té capacitat per contiunuar
produint gairebé sis mil habitatges nous per any.
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Preus al mercat immobiliari

Sostre residencial (venda):
— Habitatges nous (ptes/m2) 1r.sem.01 392.961 15,4 — — 14,7
— Segona mà-oferta (ptes/m2) 1r.sem.01 — — 343.063 19,6 19,6
— Lloguer  (ptes/m2/mes) 1r.tr.01 1.188 14,7 — — 12,6
— Places d'aparcament (milers ptes) 1r.sem.01 2.940 7,3 — — 3,0
Locals de negoci (lloguer mensual):
— Oficines (total ciutat) (ptes/m2/mes) 2n.sem.00 1.380 25,9 1.350 21,8 21,8
— Locals comercials (ptes/m2/mes) 2n.sem.00 1.210 –5,5 1.255 2,4 2,4

La pressió de la demanda sobre una oferta escassa en una situació de tipus d’interès reals en zona de
mínims històrics manté clarament a l’alça els preus de venda i de lloguer al mercat immobiliari resi-
dencial de la ciutat. Una situació que es repeteix, a grans trets, en el mercat de les oficines.
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Si hi ha un sector del que es fa difícil valorar-ne la seva situa-
ció actual i evolució recent a partir de les dades disponibles és
el de la Construcció. Hi conviuen alhora i en el mateix espai
territorial variacions molt expansives amb d’altres de notable-
ment regressives. Així, mentre el consum de ciment no para de
créixer tant a la regió metropolitana com al conjunt de Cata-
lunya, igual que el nombre d’ocupats i d’empreses del sector,
l’atur registrat mostra signes evidents d’estancament i reculen
de manera espectacular les xifres d’habitatges iniciats, projec-
tes visats i obra prevista a les llicències aprovades.

Els diferents indicadors del sector de la construcció
mostren nivells actuals de producció molt elevats i un
progressiu transvasament d’activitat des de l’obra nova
residencial cap a la resta de segments, inclosa la
rehabilitació.   

Una primera aproximació a l’evolució del conjunt ens la dóna
el creixement del PIB sectorial a Catalunya, estimat segons
l’Idescat en aproximadament un 2,5 per cent en termes reals. Si
s’acaba confirmant aquesta dada seran ja quatre els trimestres
en els que la Construcció haurà crescut menys que el conjunt de
l’economia. Una conclusió que pot semblar difícil de casar amb
el fet que durant el bienni 1999-2000 ha estat una de les activi-
tats més dinàmiques en la creació d’ocupació i de noves empre-
ses, fins a gaudir d’una taxa d’atur sensiblement inferior a la del
conjunt de l’economia. Aquesta aparent contradicció s’esvaeix
si hom te present el fort creixement acumulat durant la segona
meitat dels noranta que ha situat la capacitat productiva utilit-
zada fins i tot per sobre de la teòricament potencial. En aques-
tes condicions, el marge de creixement és mínim i lligat exclu-
sivament als guanys de productivitat.

Així, la dificultat del sector per mantenir ritmes sostinguts de
creixement i la proliferació de grans projectes –públics i pri-
vats– no residencials, possiblement pot explicar la reducció, per
segon any consecutiu, del nombre d’habitatges iniciats, dels
projectes visats i també dels habitatges previstos a les llicències
d’obra nova. Per contra, les llicències aprovades el primer tri-
mestre d’enguany recullen un augment destacable de sostre nou
per activitats industrials, hoteleres i equipaments en general.

Aquest gir del sector constructor vers una major diversificació
del seu producte no es pot deslligar del canvi d’expectatives
que defineixen l’evolució a mitjà termini de la demanda de sos-
tre residencial, especialment a la ciutat central. Una demanda
que modera la seva pressió sobre l’oferta de nova construcció
en el mercat lliure a mesura que s’incrementa la quota mensual
de la hipoteca i també el percentatge que aquesta quota repre-
senta sobre la renda disponible. Un canvi de tendència que es
manifesta a mesura que s’esgota el marge baixista del preu del
diner i per l’augment acumulat dels preus de venda. 
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Síntesi de la conjuntura

L’alentiment del creixement econòmic es comença 
a fer notar en una menor creació d’ocupació i un
empitjorament de les expectatives dels aturats de trobar
una feina.

La renda disponible actual i futura, l’element de referència per
mesurar la capacitat de despesa i endeutament de les economies
familiars, depèn bàsicament dels volums i taxes d’ocupació i
també de les expectatives econòmiques a mitjà i llarg termini.
La trajectòria descendent que manté el creixement de l’activitat
econòmica d’ençà mitjan del 2000 es comença a fer sentir en el
mercat de treball en general i en particular en el de la regió
metropolitana. Indicadors bàsics com ara el nombre d’actius i
ocupats, l’atur registrat i el nombre de contractes laborals for-
malitzats han perdut dinamisme en el millor dels casos. Només
els registres d’afiliats actius a la Seguretat Social s’han mantin-
gut immunes a la contracció que afecta la resta d’indicadors.  

Segons l’EPA, la població activa de la regió metropolitana es
manté estancada o flexionant lleument a la baixa. Així, el marge
de creixement de l’ocupació es limita a la reducció de les xifres
d’atur. I el fet és que el ritme de descens de l’atur s’ha reduït
espectacularment. A l’abril del 2000, amb una taxa d’atur de
l’ordre del 6,5 per cent, el ritme de descens de les xifres de
desocupats registrats era d’un u per cent mensual. Un any des-
prés, aquest impuls s’ha diluït totalment. Amb la mateixa taxa
d’atur, el ritme de descens ha estat inferior a un u per cent
anual. En el cas de l’atur inscrit en les oficines d’ocupació de la
ciutat de Barcelona, la trajectòria és semblant però menys
accentuada. La conclusió immediata és que per primer cop en
els darrers vuit anys, creix l’atur registrat a l’entorn metropo-
lità.

Les taxes d’atur de Barcelona, RMB i Catalunya, situades
entre el 6 i el 6,5 per cent, es resisteixen a continuar
baixant. 

Si be la responsabilitat d’aquest canvi de tendència s’ha de
repartir entre tots els segments de l’atur, el desencadenant bàsic
és l’augment de l’atur que prové de la Construcció i els Serveis,
els dos sectors d’activitat que durant el primer trimestre han
patit una desacceleració més intensa en termes de creixement
del PIB. Per contra, l’atur d’origen industrial continua assolint
nous mínims.

La reducció del nombre de contractes laborals formalitzats a
Barcelona durant el primer trimestre, especialment intensa en el
segment dels temporals, respon tant a la creixent atonia que
s’imposa en la creació d’ocupació com a una conseqüència
lògica derivada de l’augment acumulat de la contractació inde-
finida. Una modalitat en la que darrerament, mitjançant la con-
tractació a temps parcial, les dones estan assolint un creixent
protagonisme.

Per acabar, una referència a l’optimisme, potser exagerat, que
encara desprenen les xifres d’afiliats ocupats als registres de la
Seguretat Social. Les dades de final del primer trimestre reflec-
teixen un creixement interanual superior al cinc per cent pel
conjunt de la regió metropolitana, només mig punt menys que a
final del 2000. En termes absoluts, aquest mig punt es tradueix
en una pèrdua de més de nou mil afiliats. Una magnitud que al
llarg dels darrers anys ha registrat una tendència expansiva i que
adquireix una major rellevància si es compara amb els 120.000
aturats que hi han registrats al mateix àmbit geogràfic.



I. Indústria



Evolució de l’activitat industrial Barcelona economia 46

13

Indicador sintètic d’activitat industrial

Es confirma la pèrdua d’empenta de l’activitat industrial.

La desacceleració del ritme de creixement de l’activitat econò-
mica palesat durant la segona meitat del 2000, va provocar un
notable afebliment de la confiança empresarial en relació amb
l’evolució de l’activitat de la indústria a curt i mig termini. No
obstant això, el 2001 s’inicia amb una relativa millora de l’ín-
dex de clima industrial a Catalunya (ICI), mantenint durant el
primer trimestre saldos lleument positius però clarament infe-
riors als d’un any enrere. Un resultat que respon bàsicament a
la suma de variacions relativament positives a curt termini
–reducció d’estocs de productes acabats i augment de la deman-

Indicador de clima industrial
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Pel que fa a la producció industrial, mentre que un any enrere
es parlava d’un augment espectacular de l’índex que pràctica-
ment quadruplicava el del mateix trimestre de l’any anterior, la
situació durant el primer trimestre d’enguany és pràcticament la
inversa. A ningú se li escapa la dificultat de mantenir les fortes
taxes de creixement d’un any enrere enmig d’una conjuntura
econòmica força menys optimista com és l’actual. 

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

da de béns intermedis– amb d’altres de signe contrari i de més
abast en el temps, com és el cas de la reducció de les comandes
i de les expectatives de producció. Alhora, l’anàlisi per destina-
ció econòmica dels béns mostra el caràcter generalitzat del
retrocés de la demanda de productes industrials. El gràfic ad-
junt ho reflecteix de manera incontestable. 

A Espanya, els resultats que presenta l’ICI durant el primer tri-
mestre d’enguany són fins i tot pitjors que els registrats a Cata-
lunya. Després de quinze mesos de resultats positius, l’índex
s’ha situat novament en la senda negativa com a conseqüència
de la pèrdua d’impuls que mostra la producció industrial d’ençà
la tardor del 2000. Tot i aquest començament d’any caracterit-
zat per retrocessos a tots els sectors, es produeix una revifada
puntual en la situació de la indústria de béns de consum. També
en l’anàlisi per factors es constata que dos dels tres components
–nivell d’estocs i cartera de comandes– experimenten millores
en els darrers mesos.
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Evolució de l'activitat industrial
a la regió metropolitana
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Enquesta de conjuntura industrial

Els resultats de l’enquesta de conjuntura industrial del
primer quadrimestre de l’any són consistents amb l’etapa
de moderació del creixement industrial que ja s’entreveia
a finals de l’any passat.

Les dades disponibles pel total de la indústria permeten afirmar
que els primers indicis de desacceleració de la producció apare-
guts a la tardor del 2000 s’han mantingut i accentuat durant
aquest primer quadrimestre. Els resultats de l’enquesta de con-
juntura per la regió metropolitana de Barcelona confirmen l’alen-
timent del creixement de l’activitat industrial, si bé pels mesos de
març i abril reflecteixen una situació lleument més favorable que
pel primer bimestre de l’any. En tot cas, els signes de canvi de
tendència en el creixement s’han fet més palesos que a final de
l’any passat perquè s’han estès a un major nombre de sectors
industrials i afecten de manera clara alguns dels principals indi-
cadors de conjuntura. 

A nivell global, els resultats referits a producció, vendes i carte-
ra de comandes han acabat per definir una trajectòria descendent
durant el primer quadrimestre d’enguany. Els saldos de l’evo-
lució bimestral pel conjunt de la indústria mostren una sensible
davallada en la marxa dels negocis, una producció que es manté
força estable –tot i que a un nivell inferior al d’un any enrere–,
uns estocs de productes elaborats que continuen augmentant, i
un descens del volum de comandes i del nivell de vendes. La
creixent feblesa de la demanda interna, i en segona instància
també de la d’Europa, ha estat determinant per la contenció de
les vendes de productes manufacturats. Una situació de feblesa
que s’agreuja pel repunt, força generalitzat, dels preus de venda
de la producció industrial.

La tendència moderadament a la baixa dels principals epígrafs
de l’activitat industrial es posa especialment de relleu en sectors
com el de la fusta, suro i mobles i en el de productes metàl·lics,
maquinària i material elèctric i electrònic. En ells, el descens
dels volums d’activitat i el baix nivell de vendes –comú a la
resta de sectors–, genera una contracció del volum de negoci.
Una situació de pèrdua de dinamisme i d’aparent esgotament de
la trajectòria expansiva que aquests sectors havien registrat fins
aleshores, que es pot veure confirmada a mitjà termini si es
manté la reducció del volum de comandes en cartera. 

L’avanç del creixement trimestral del PIB industrial 
a Catalunya recull la pèrdua de dinamisme del sector
a la regió metropolitana.

La conjuntura descrita pot implicar de cara la segona meitat
d’enguany un ajustament a la baixa de la capacitat productiva
utilitzada, que encara es manté clarament per sobre de la mitja-
na de la indústria en els sectors de la fusta, suro i mobles
(88,1%), en el del paper i les arts gràfiques (86,8%) i molt espe-
cialment en el sector de material de transport i automoció amb
un 92,1%. En aquest sentit i pel que fa al nivell d’ocupació, ha
augmentat el nombre d’empreses que, atesa la situació de co-
mençament d’any i l’evolució de les expectatives, es plantegen
reduccions de plantilla de manera immediata. 

Si bé el nivell d’activitat a la majoria de sectors industrials es
caracteritza per una situació d’estancament o lleu tendència a la
baixa durant el primer terç d’enguany, el manteniment dels
nivells d’ocupació i de la capacitat productiva utilitzada, junta-
ment amb unes perspectives empresarials moderadament opti-
mistes a curt termini, permeten interpretar l’evolució d’aquest
inici d’any com un procés de readaptació dels nivells de pro-
ducció i vendes de la indústria a un escenari més modest, des-
prés d’una etapa de fort creixement. Una adequació cada cop
més urgent atesa l’evolució recent de les principals macromag-
nituds tant a l’entorn espanyol com europeu.
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Font: Tots els quadres i gràfics d’aquest apartat són d’elaboració pròpia amb dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació.

Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
2000 2001

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

1) Producció Igual 51 48 34 27 36 39 49
Saldo 27 32 –13 48 –20 –7 24

2) Vendes totals Igual 35 49 30 23 30 36 26
Saldo 45 31 –31 45 –20 –9 –5

3) Vendes en el mercat exterior Igual 56 60 32 32 41 42 43
Saldo 25 15 –43 45 –5 –11 12

4) Preus de venda Igual 65 75 69 76 71 54 68
Saldo –6 12 2 7 2 28 7

B) Situació al final del bimestre (%)

5) Marxa dels negocis Normal 46 52 62 67 58 48 57
Saldo 39 31 27 29 32 7 7

6) Estocs de productes elaborats Igual 67 69 67 59 60 69 62
Saldo –4 11 4 –11 0 6 9

7) Cartera de comandes Normal 52 60 70 72 66 59 47
Saldo 29 21 8 9 9 –2 –18

8) Període de treball assegurat amb
l’actual cartera de comandes Dies 58 54 48 51 55 59 61

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 58 56 43 68 51 67 54

Saldo 32 7 34 –11 –2 20 34

10) Vendes Manteniment 59 51 38 64 46 51 46
Saldo 29 13 31 –10 1 33 35

11) Cartera de comandes Manteniment 64 61 71 62 60 73 43
Saldo 19 –4 6 –19 –1 8 12

12) Preus de venda Manteniment 76 80 76 72 53 69 77
Saldo 4 –2 7 12 –11 12 –9

13) Ocupació Manteniment 58 77 68 57 54 62 72
Saldo 7 10 2 –21 –19 –21 3

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 77,9 69,6 67,9 69,4 72,5 78,3 80,4
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Font: (de totes les taules i gràfics d’aquest apartat): Banco de España. Boletín estadístico.

Nombre d’oficines (31 desembre 2000)

S’accentua el procés de tancament d’oficines d’atenció al
públic per part del sistema bancari…

El procés de concentració que ha viscut el sistema financer
espanyol amb la vista posada en la integració europea i la mone-
da única juntament amb les expectatives de negoci que ofereix
la banca electrònica i per telèfon, s’ha traduït en una notable
reducció del nombre d’oficines operatives. Una disminució que
ha estat especialment intensa a les grans àrees urbanes on la
ràtio d’oficines/1.000 habitants és clarament superior a la mitja-
na del conjunt del país. Aquest és el cas de Barcelona, que amb
una dotació aproximadament un quaranta per cent superior a la
de la resta de Catalunya, ha tancat el 2000 amb una reducció del
nombre d’oficines bancàries de l’ordre del tres per cent. Un des-
cens que segueix al ja registrat un any abans i que ha estat pro-
tagonitzat en exclusiva per la banca, amb una reducció del 25
per cent de les seves oficines en els darrers cinc anys. Un des-
cens parcialment compensat per l’expansió de les caixes.

En paral·lel al procés de metropolinització que viu la ciutat, el
nombre d’oficines del sistema financer s’ha incrementat lleu-
ment a la resta de la província de Barcelona. Per contra, tant a
les altres tres províncies com al conjunt de Catalunya l’evolució
és de moderat retrocés per segon any consecutiu, reproduint-se
fins i tot amb més intensitat l’espectacular augment de quota de
mercat de les caixes que s’ha observat a la ciutat central.

… amb el corresponent impacte sobre l’ocupació del sector.

L’augment dels recursos generats per la intermediació financera
s’ha revelat insuficient per a compensar l’impacte que sobre els
volums d’ocupació del sector ha tingut el procés de tancament
d’oficines i la forta expansió de les noves tecnologies informà-
tiques i de transmissió de dades. Segons els registres de cotit-
zants a la Seguretat Social, l’any 2000 es va tancar amb una pèr-
dua del sis per cent del nombre d’ocupats directes en el sector
financer de la ciutat i gairebé un quatre per cent pel que fa al
conjunt de la regió metropolitana. Una evolució que s’ha man-
tingut durant el primer trimestre d’enguany i que difereix lleu-
ment de la registrada a la resta de Catalunya. Un resultat que
reflecteix l’amortització de llocs de treball als serveis centrals
de les entitats fusionades o absorbides i el procés d’externalit-
zació d’alguns serveis.

31 des. 2000 / 31 des. 1999

Barcelona –3,2 –11,9 2,9 0,0
Catalunya –1,1 –10,5 4,5 11,6
Espanya 0,0 –6,5 5,1 3,8

31 des. 1999 / 31 des. 1998

Barcelona –1,8 –6,5 1,7 8,0
Catalunya –0,2 –5,3 2,9 25,0
Espanya 0,9 –3,1 4,3 3,8

Variació (%) Total Banca Caixes Cooper.

Àmbit 31 des. 98 31 des. 99 31 des. 00 31 març 01

territorial  Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Dipòsits i crèdits                             (milions d’Euros)

Prov.Barcelona 64.986 68.356 72.040 70.256
Resta Catalunya 13.273 15.061 16.780 16.852
Total Catalunya 78.259 83.417 88.820 87.108

Prov.Madrid 99.168 99.384 114.301 120.572
Total Espanya 404.128 434.474 489.685 491.778

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Prov.Barcelona 61.344 71.302 83.306 84.304
Resta Catalunya 13.881 16.142 18.672 18.934
Total Catalunya 75.225 87.444 101.978 103.238

Prov.Madrid 105.192 113.219 127.436 127.220
Total Espanya 390.146 448.056 526.633 530.387

31 mç. 2001/ 31 ds. 2000/ 31 ds. 1999/
Variació (%) 31 mç. 2000 31 ds. 1999 31 ds. 1998

Dipòsits

Prov. Barcelona 5,8 5,4 5,2
Total Catalunya 6,7 6,5 6,6
Total Espanya 9,8 12,7 7,5

Crèdits

Prov. Barcelona 17,1 16,8 16,2
Total Catalunya 16,4 16,6 16,2
Total Espanya 14,4 17,5 14,8

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

Barcelona 2.121 794 1.300 27
Resta província 3.043 969 2.019 55
Resta Catalunya 2.025 687 1.314 24
Total Catalunya 7.189 2.450 4.633 106

Madrid 2.974 1.664 1.286 24
Resta província 1.778 794 972 12
Total Espanya 38.967 15.811 19.268 3.888
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Sistema bancari

(%)
Evolució dels tipus d'interès

Tipus d'intervenció (BE-BCE)

Tipus del crèdit preferencial de bancs i caixes

Tipus del crèdit d'1 a 3 anys de bancs i caixes

Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats

1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Pel que fa a l’evolució del negoci tradicional de bancs i caixes,
la demanda de crèdit comença a mostrar símptomes de desac-
celeració, especialment entre les empreses. Una evolució impu-
table a l’impacte del refredament de l’activitat econòmica sobre
el ritme d’expansió de les inversions. Les activitats industrials
i també la construcció són els sectors que més han moderat la
demanda de nous crèdits. Contràriament, el crèdit hipotecari en
mans de les famílies ha mantingut una elevada taxa de creixe-
ment, en línia amb l’evolució dels preus de l’habitatge i la rela-
tiva estabilització dels tipus d’interès reals a l’entorn dels
mínims assolits durant la segona meitat de 1999.

Crèdit del sistema bancari als sectors productius i a les famílies. Espanya.                             (Milions d’Euros)

Sectors productius Economies domèstiques

Inversió Consum de Altres 
Període Total Primari Indústria Construcció Serveis Total immobiliària béns duradors aplicacions

31 des. 89 101.164 5.085 41.923 13.688 40.469 42.075 19.106 7.705 15.264
31 des. 90 112.662 5.666 44.838 16.993 45.165 47.275 23.938 8.600 14.737
31 des. 91 133.639 6.031 51.594 20.942 55.072 53.678 29.738 9.075 14.865
31 des. 92 142.746 7.038 53.687 23.918 58.103 60.815 35.610 8.528 16.677
31 des. 93 139.410 5.385 49.649 23.148 61.228 71.392 43.772 8.372 19.248

31 des. 94 142.455 5.505 48.208 21.461 67.282 88.342 61.057 8.847 18.438
31 des. 95 149.424 5.738 50.276 21.774 71.635 98.502 68.852 9.380 20.270
31 des. 96 157.821 6.193 47.937 22.498 81.192 109.267 78.216 9.941 21.110
31 des. 97 178.404 6.746 52.460 22.824 96.374 129.626 95.579 11.756 22.291
31 des. 98 204.942 7.587 58.094 26.673 112.589 156.868 113.447 16.064 27.357

31 març 99 205.929 7.819 56.496 27.122 114.491 162.698 118.090 16.518 28.090
30 juny 99 222.323 8.328 65.785 29.592 118.618 171.129 123.486 16.609 31.034
30 set. 99 225.503 8.415 64.096 30.411 122.581 177.118 128.349 17.164 31.605
31 des. 99 229.823 8.758 63.803 31.900 125.361 185.868 133.852 17.379 34.637

31 març 00 237.208 8.700 65.469 33.640 129.399 192.618 138.903 17.590 36.125
30 juny 00 249.516 9.083 65.235 35.704 139.495 201.754 146.083 18.161 37.510
30 set. 00 257.195 9.364 67.056 37.371 143.405 209.144 153.543 18.334 37.267
31 des. 00 268.883 9.453 69.670 38.524 151.236 219.844 163.434 20.048 36.362

31 març 01 265.420 9.127 67.279 37.932 151.082

març 2001/ des.2000/ des.1999/
Variació (%) març 2000 des.1999 des.1998

Total sectors productius 11,9 17,0 12,1
Indústria 2,8 9,2 9,8
Construcció 11,2 20,8 19,6
Serveis 16,8 20,6 11,3

Total famílies 18,3 18,5
Inversió immobiliària 22,1 18,0
Consum durador 15,4 8,2



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.
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Mercat de renda variable

Variació (%)

Total negociat

Barcelona Madrid

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –24,1 –2,7
1r.tr.2000/1r.tr.1999 92,7 88,0

2000/1999 35,4 72,9
1999/1998 14,5 13,1

La forta i creixent exposició de les principals
multinacionals espanyoles al mercat sud-americà
condiciona cada cop més l’evolució de la borsa espanyola.

Després de la pèssima evolució del mercat de renda variable
com a conseqüència de la crisi dels valors tecnològics, la con-
firmació dels bons resultats corresponents al 2000 presentats
per la majoria de grans empreses que cotitzen a la borsa espan-
yola serveix per redreçar mínimament l’evolució dels índexs a
començament d’any i marcar una tendència més positiva que la
de la resta de borses europees. Alhora, milloren lleument les
expectatives de cara a la segona meitat de l’any. A mesura que
es constata que l’economia dels Estats Units es desaccelera de
manera acusada, que s’intensifica la crisi econòmica i política
d’Argentina i que s’accentuen les tensions inflacionistes al con-
junt de la UE i es revisen a la baixa les previsions de creixe-
ment, els inversors desfan posicions i les cotitzacions assolei-
xen nous mínims durant la segona quinzena de març. Tancat el
primer trimestre, s’inicia un procés de recuperació dels preus
fins assolir una zona de relativa estabilitat i més ajustada a la
trajectòria de les borses europees. 

Com era previsible, el record encara recent de la pèssima evo-
lució del 2000, el clima d’incertesa en el que s’han mogut els
mercats aquest primer terç de l’any i l’escassetat d’ampliacions
i noves admissions a cotització en comparació a un any enrere,
són motius suficients per explicar que l’inversor final s’hagi
mantingut relativament fora del mercat, a la defensiva i amb
una clara preferència pel curt termini. En aquesta situació, els
volums efectius negociats han estat sensiblement inferiors als
del mateix període d’un any enrere, especialment pel que fa a la
contractació de renda variable a través de Borsa de Barcelona. 

1r.tr. 2n.tr. 3r.tr. 4t.tr.
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milions d'Euros

Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona

1998 1999 2000 2001

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
1r.tr. 6.380,2 55.252,2 6.544,1 131,1 14,1 500,2 12.974,2 56.165,5
2n.tr. 9.003,1 60.493,7 6.763,9 177,4 18,6 394,6 15.867,7 61.463,7
3r.tr. 7.368,7 47.067,5 7.314,1 46,5 274,5 94,5 14.967,9 47.256,1
4t.tr. 8.438,1 61.900,5 8.328,7 134,6 48,3 101,2 16.861,9 62.457,7

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
1r.tr. 10.109,8 101.277,5 8.603,8 39,8 27,1 30,8 18.968,9 102.757,5



III. Consum, comerç i preus



Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

gn.-ab.2001/gn.-ab.2000 –3,5 35,9 –25,8
1r.tr.2001/1r.tr.2000 –3,2 35,5 –24,9

2000/1999 –2,6 20,8 –14,3
1999/1998 14,8 13,4 15,5
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* Exclosos ciclomotors
Font: Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona
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Evolució teòrica del parc

Baixes Saldo

L’evolució lleument a la baixa de les matriculacions 
de vehicles durant el primer quadrimestre d’enguany
s’emmarca en el context de refredament del creixement 
de la demanda interna.

Sense restar transcendència a la trajectòria descendent que
manté el mercat intern de l’automòbil i vehicles en general
d’ençà començament del 2000, i especialment després de tres
trimestres consecutius de reducció del nombre de matricula-
cions, cal analitzar aquestes dades tenint present l’espectacular i
sostingut creixement del trienni 1997-1999. De fet, durant els
darrers tres anys s’han matriculat tants cotxes com en els cinc
anteriors. En part perquè, com sembla deduir-se de l’evolució
del nombre de vehicles donats de baixa durant el 2000, la pèr-
dua de dinamisme del segment de nous conductors s’ha vist par-
cialment compensat pel protagonisme d’aquells altres que subs-
titueixen el seu vehicle per un de nou davant la imminència de
la desaparició de la benzina amb plom. Un procés que s’ha man-
tingut durant el primer terç d’enguany i que si com sembla pre-
visible, es perllonga els propers mesos, permetrà tancar el 2001
amb un volum de matriculacions semblant al d’un any abans.

Evolució del parc automobilístic*  (prov. de Barcelona)

Període Matriculacions Baixes Saldo

1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456
1991 185.902 61.557 124.345
1992 192.843 79.213 113.630
1993 136.146 78.194 57.952

1994 152.956 88.085 64.904
1995 146.294 72.041 74.253
1996 158.475 64.536 93.939
1997 183.053 76.683 106.370
1998 230.146 77.727 152.419

1999 264.252 88.177 176.075
1r.tr. 64.042 21.211 42.831
2n.tr. 72.103 19.158 52.945
3r.tr. 61.364 18.026 43.338
4t.tr. 66.743 29.782 36.961

2000 257.437 106.555 150.882
1r.tr. 68.267 24.511 43.756
2n.tr. 73.778 27.375 46.403
3r.tr. 56.833 23.122 33.711
4t.tr. 58.559 31.547 27.012

2001
1r.tr. 66.068 33.204 32.864

La combinació aquests darrers mesos d’un retrocés del nombre
de noves matriculacions amb un augment significatiu del volum
de vehicles donats de baixa, incideix positivament en la moder-
nització del parc i en la moderació del creixement teòric del parc
automobilístic. Dues bones notícies des de l’òptica del creixe-
ment sostenible d’un territori que busca alternatives que mini-
mitzin les deseconomies generades, entre d’altres factors, per la
congestió derivada d’una elevada dotació de vehicles/càpita.   
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Nota: les dades dels tres últims mesos són provisionals. Font: INE.

Preus de consum

Índex general de preus de consum (1992=100) (Prov. Barcelona/Espanya)

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

1993  B 103,2 103,2 103,7 104,2 104,5 104,9 105,2 105,7 106,4 106,9 107,1 107,5
E 103,2 103,2 103,6 104,0 104,3 104,6 105,0 105,6 106,2 106,6 106,8 107,3

1994  B 108,7 108,5 108,9 108,9 109,5 109,6 109,8 110,4 110,9 111,3 111,4 111,9
E 108,3 108,4 108,7 109,2 109,4 109,5 109,9 110,7 111,0 111,2 111,4 111,9

1995  B 113,2 113,7 114,3 114,8 114,9 114,9 114,9 115,0 115,5 115,9 116,0 116,6
E 113,1 113,6 114,3 114,9 114,9 115,1 115,1 115,4 115,9 116,1 116,4 116,7

1996  B 117,4 117,9 118,3 118,9 119,4 119,3 119,5 119,6 119,9 120,2 120,3 120,8
E 117,5 117,8 118,2 118,9 119,3 119,2 119,3 119,7 120,0 120,1 120,1 120,5

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
E 133,4 133,9 134,4 135,1

Variació (%) abr.01/abr.00 des.00/des.99 des.99/des.98

Prov. Barcelona 4,1 4,2 3,4
Catalunya 4,0 4,2 3,5
Espanya 4,0 4,0 2,9
— subjacent 3,4 3,0 2,4

Prov. Madrid 4,0 3,9 2,8
UE harmonitzat 2,6 2,3 1,7

IPC harmonitzat (variació interanual)
(%)

jn 99 st 99 ds 99 mç 00 jn 00 st 00 ds 00 mç 01
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Després d’un inici d’any caracteritzat per un creixement
relativament moderat de l’índex de preus de consum, amb
la Setmana Santa reapareixen les tensions inflacionistes.

Les 13 dècimes que l’índex de preus de consum ha acumulat
durant el primer quadrimestre d’enguany –una xifra idèntica a
la d’un any enrere– situa novament la variació interanual a l’en-
torn del quatre per cent, fent miques les previsions de modera-
da desacceleració dels preus de consum derivades de la reduc-
ció dels preus de l’energia. Una evolució descendent que no ha
contagiat la resta de components i que ha estat directament con-
trarestada per l’augment de preus dels productes alimentaris
frescos, que en només tres mesos han acumulat un increment
del dos per cent.

Tot i la persistència de les tensions inflacionistes, el repunt que
ha registrat l’índex de preus de consum al conjunt de la Unió
Europea durant els primers quatre mesos ha capgirat l’evolució
del diferencial de preus entre l’economia espanyola i la euro-
pea. Malauradament, sembla que la correcció del desequilibri
inflacionista entre les dues àrees s’inicia no per la desitjada
reducció de les tensions inflacionistes, sinó tot el contrari. Un
procés que a més coincideix amb una fase d’alentiment del crei-
xement econòmic.
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Preus de consum

IPC per components (%)

Catalunya Espanya UE

abr.01/des.00 abr.01/abr.00 des.00/des.99 abr.01/des.00 abr.01/abr.00 des.00/des.99 abr.01/abr.00 des.00/des.99

Aliment. i begudes no alcohòliques 1,8 5,1 — 2,2 5,6 3,5 4,6 2,2

Begudes alcohòliques i tabac 0,1 2,6 — 0,1 2,5 3,8 3,0 2,4
Vestit i calçat 1,3 3,5 3,4 1,0 2,6 2,3 –0,2 –0,2
Habitatge 1,2 5,0 5,7 1,1 4,1 4,6 4,3 4,7
Parament de la llar 1,4 3,3 3,4 1,4 3,1 3,0 1,4 0,8
Medicina 1,4 1,8 3,5 1,3 2,0 3,1 1,4 1,8
Transport –0,1 2,7 — –0,1 2,7 1,8 2,4 3,5
Comunicacions –0,6 0,5 — –0,5 0,6 –2,9 –4,0 –4,9
Lleure i cultura 1,9 6,3 — 1,8 5,4 5,0 1,4 0,8
Ensenyament 1,5 4,5 — 1,0 5,0 5,3 3,9 3,9
Hoteleria i restauració 1,9 3,4 — 2,3 4,7 4,6 3,4 3,1
Altres 2,4 4,0 — 2,2 4,3 3,3 3,1 2,2

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

Índex de preus industrials
(variació interanual)(%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

General Consum Equipament Intermedis
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Si hom analitza l’evolució de l’IPC a partir del comportament
dels diferents grups de despesa, a més de la pressió dels preus
dels productes alimentaris no elaborats, es constata que la res-
ponsabilitat per la persistència de les tensions inflacionistes
també és imputable a d’altres capítols de despesa entre els que
destaquen la resta de productes alimentaris, els serveis hotelers
i de restauració, els culturals i de lleure i la majoria de serveis
personals. Per contra, només els serveis de transport, per l’evo-
lució puntualment a la baixa dels combustibles i els de comuni-
cacions, per la reducció d’algunes tarifes telefòniques, a més de
l’agregat de begudes alcohòliques i tabac, han contribuït a
moderar les dades d’inflació del primer terç d’enguany.

D’altra banda, la desacceleració que mostra l’índex de preus
industrials gràcies a la retallada de preus del segment de béns
intermedis, ha de contribuir a frenar la tendència alcista de la
inflació subjacent, que en termes interanuals s’ha instal·lat a
l’entorn del 3,5 per cent, uns nivells que no s’assolien d’ençà el
1996. Una possibilitat que es pot veure condicionada si es
manté el repunt que registra l’índex de preus industrials de béns
de consum.    

Font: INE i Eurostat
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Consum d’energia i aigua

Consum d’electricitat

Total Estructura d’usos (Gwh)

Núm.índex Comercial
Període 1989=100 Gwh Domèstic i industrial Tracció

1989 100,0 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4
1990 100,9 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2
1991 107,1 4.792,9 1.431,0 3.222,0 139,8
1992 115,2 5.158,1 1.524,2 3.480,8 153,0
1993 110,8 4.958,9 1.548,9 3.245,9 163,7

1994 110,0 4.922,7 1.522,9 3.241,0 158,8
1995 112,4 5.031,2 1.368,6 3.490,1 172,5
1996 115,9 5.189,3 1.417,6 3.603,3 168,4
1997 119,0 5.328,1 1.446,0 3.717,7 164,4
1998 120,3 5.384,8 1.348,2 3.917,1 119,6

1999 106,1 4.748,3 1.382,3 3.356,9 9,1
1r.tr. 1.304,6 404,2 899,1 1,4
2n.tr. 1.173,1 359,4 811,3 2,4
3r.tr. 1.143,4 294,4 845,0 3,9
4t.tr. 1.127,2 324,2 801,5 1,4

2000 102,4 4.583,1 1.588,1 2.994,6 0,4
1r.tr. 1.184,4 446,6 737,8 0,1
2n.tr. 1.110,9 393,1 717,7 0,1
3r.tr. 1.133,9 355,8 778,0 0,1
4t.tr. 1.153,9 392,6 761,1 0,1

2001
gn.-fb. 829,4 320,9 508,4 0,1

Nota: La sèrie pel que fa a usos es trenca el 1995 i la del total a final de 1998, quan els
grans consumidors passen al mercat lliure.
Font: Dades d’ENDESA i HECSA facilitades pel Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Consum Comercial
Variació (%) total Domèstic i industrial

gn.-fb.2001/gn.-fb.2000 6,2 11,4 3,2
1r.tr.2000/1r.tr.1999 –9,2 10,5 –17,9

2000/1999 –3,5 14,9 –10,8
1999/1998 –11,8 2,5 –14,3

Electricitat (ús domèstic)
variació (%)Gwh.

Total acumulat darrers dotze mesos

Taxa de variació interanual (%)

milions de tèrmies variació (%)
Gas canalitzat
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Segons les dades disponibles a l’hora de tancar aquesta edició,
el consum d’electricitat durant els primers mesos d’enguany ha
estat globalment superior al d’un any enrere. Atès que l’hivern
passat ha estat comparativament poc plujós i força suau quant a
temperatures, l’increment interanual del 6,2 per cent que ha
registrat el consum d’energia elèctrica a la ciutat durant el pri-
mer bimestre d’enguany de ben segur que reflecteix tant un
augment net del consum –bàsicament de les famílies– com una
reacció tècnica a la davallada registrada pel consum per a usos
productius durant els anys 1999-2000. Un descens aparent pro-
vocat per la creixent dificultat d’imputar territorialment aques-
ta part del consum d’energia a mesura que avança la liberalit-
zació del sector elèctric i augmenta el nombre de grans consu-
midors que poden triar subministrador. 
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Consum d’energia i aigua

Consum de gas canalitzat
Total Estructura d’usos

Núm.índex milions de
(milions de tèrmies)

Període 1989=100 tèrmies Domèstic Comercial

1989 100,0 2.141,9
1990 102,2 2.188,9
1991 117,9 2.525,4
1992 122,6 2.626,0
1993 121,5 2.602,5

1994 117,9 2.526,1 1.746,6 779,5
1995 113,7 2.436,0 1.645,7 790,3
1996 123,4 2.642,9 1.806,1 836,7
1997 121,1 2.594,3 1.771,0 823,2
1998 126,8 2.715,6 1.854,2 861,4

1999 142,8 3.059,6 2.126,1 933,5
1r.tr. 1.166,0 821,6 344,4
2n.tr. 809,4 595,8 213,5
3r.tr. 433,7 288,7 145,0
4t.tr. 650,5 419,9 230,5

2000 145,5 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
1r.tr. 1.081,8 752,1 329,7

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

Variació (%) Total Domèstic Comercial

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –11,8 –13,7 –7,2
1r.tr.2000/1r.tr.1999 5,2 6,1 3,2

2000/1999 1,8 2,7 –0,2
1999/1998 12,7 14,7 8,4

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

Comercial
Variació (%) Total Domèstic i industrial Altres

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –4,8 –4,1 –4,4 –14,0
1r.tr.2000/1r.tr.1999 2,0 3,8 1,3 –12,6

2000/1999 0,6 1,5 –0,2 –4,5
1999/1998 –1,6 –2,1 –1,3 1,6

Consum d’aigua
Total Estructura d’usos (hm3)

Núm.índex Comercial
Període 1989=100 hm3 Domèstic i industrial Altres

1989 100,0 146,00 83,50 49,60 12,90
1990 95,2 138,98 81,40 46,00 11,59
1991 94,6 138,08 81,69 44,15 12,24
1992 90,3 131,84 79,95 40,85 11,05
1993 84,7 123,66 76,85 35,66 11,14

1994 82,8 120,91 76,15 34,55 10,21
1995 81,7 119,32 75,74 33,43 10,15
1996 79,3 115,72 74,33 32,67 8,71
1997 79,6 116,22 74,82 33,41 7,96
1998 79,7 116,35 74,52 33,48 8,36

1999 78,4 114,46 72,93 33,05 8,49
1r.tr. 28,56 18,77 7,65 2,15
2n.tr. 28,65 18,99 7,92 1,74
3r.tr. 30,09 18,49 9,05 2,55
4t.tr. 27,16 16,68 8,43 2,05

2000 78,9 115,13 74,04 32,97 8,11
1r.tr. 29,12 19,49 7,75 1,88
2n.tr. 28,88 18,85 8,10 1,93
3r.tr. 29,27 18,40 8,64 2,22
4t.tr. 27,86 17,29 8,47 2,09

2001
1r.tr. 27,72 18,69 7,41 1,62

L’augment sostingut del consum d’energia elèctrica 
per a usos domèstics respon a un increment de les llars
efectivament ocupades i a una millora general de les seves
condicions d’habitabilitat.

Pel que fa al consum d’energia elèctrica per part de les famílies,
que encara no gaudeixen d’aquesta possibilitat, registra un aug-
ment espectacular per segon any consecutiu. Un increment que
situa el consum en màxims històrics i que s’ha d’explicar per la
conjunció d’un seguit de factors àmpliament comentats amb
anterioritat i que van des de l’augment del nombre de llars ocu-
pades fins a l’ampliació i millora del seu equipament d’electro-
domèstics i aparells electrònics. L’augment més moderat del
consum per part del teixit productiu –imputable exclusivament
als consumidors d’electricitat a baixa tensió– respon també a un
augment del nombre d’establiments i dels nivells d’activitat.

La ja esmentada bonança climàtica del darrer hivern ha estat un
dels elements determinants en l’evolució del consum de gas
canalitzat, especialment entre els consumidors domèstics. Pel
que fa al consum per a usos productius, a aquest factor se n’hi
poden afegir d’altres com ara l’evolució del preu del gas i la
desacceleració del creixement econòmic que afecta determina-
des activitats manufactureres.

En relació amb el consum d’aigua, s’avança en la línia de con-
tenció d’exercicis anteriors fins el punt que aquest començament
d’any s’ha fet extensiva a tots els segments de consum. Tot res-
tant l’efecte calendari, tant el consum domèstic com el comercial
i industrial i especialment el dels serveis públics a càrrec de
l’Ajuntament –neteja de carrers, rec de zones verdes, sanejament,
etc– han aconseguit tancar el primer trimestre amb un petit estal-
vi d’aigua en relació amb el consum d’un any enrere.          



Nota: El total de visitants inclou els identificats i els passis. La primera edició de Moda Barcelona inclou els salons Pasarel·la Gaudí, Barcelona Estil Dona, Barcelona Estil Home,
Intimoda, Espai Gaudí Dissenyadors i Assomoda. La segona edició inclou els salons Pasarel·la gaudí, Barcelona Estil Dona, Intibany i Espai Gaudí Dissenyadors. Les dades
corresponents al Festival de la Infància i la Joventut són estimades.
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Fira de Barcelona

Indicadors d’activitat firal (1r. semestre 2000) 

Superfície Expositors Expositors

contractada directes indirectes Total
Saló Periodicitat (m2) Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total visitants

Bodas&Bodas Anual 2.700 105 0 105 0 0 0 5.650
Pielespaña Anual 3.984 113 31 144 0 0 0 10.375
Moda Barcelona Bianual 11.318 315 0 315 0 0 0 38.586
Expohogar Regal Primavera Bianual 13.209 268 33 301 33 166 199 17.184
Saló d’Antiquaris Anual 4.186 97 0 97 0 0 0 41.312
Mercadiner Anual 2.170 51 0 51 20 0 20 18.845
Sport Anual 9.562 232 22 254 46 298 344 7.995
Cosmobelleza Anual 8.400 291 0 291 0 0 0 72.400
Alimentària Biennal 80.835 887 152 1.039 2.217 988 3.205 117.524
Fexpo Anual 3.400 59 0 59 0 0 0 8.957
Expodidàctica Biennal 4.124 130 3 133 0 0 0 15.600
Saló de l’Enseyament Anual 5.831 210 10 220 0 0 0 83.000
Expomòbil Biennal 9.388 130 27 157 47 210 257 26.311
Expo ES Anual 2.366 39 7 46 15 15 30 3.623
In-Cosmetics Anual 3.100 311 0 311 0 0 0 7.000
SITC Anual 19.998 256 62 318 614 282 896 178.320
BIT Anual 11.391 200 0 200 0 0 0 72.810
Artexpo i Tecnoart Anual 5.160 146 22 168 0 0 0 41.855
Mercat del Vehicle d’Ocasió Anual 8.821 34 0 34 0 0 0 38.296
FOSBA-Medical Fòrum Expo Biennal 2.500 135 0 135 65 65 4.500
SIL-Saló Internac. de la Logística Anual 11.000 190 27 217 350 79 429 17.500

Total 1r.semestre 223.443 4.199 396 4.595 3.407 2.038 5.445 827.643
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L’aposta per l’especialització en noves tecnologies sense
deixar de banda els sectors tradicionals es tradueix en un
creixement ininterromput del nombre de salons que se
celebren a la Fira Internacional de Barcelona.

Un dels apartats fixos en l’anàlisi de l’activitat firal en tancar-
se l’exercici és el dedicat als salons que se celebren per primer
cop. Ja és tota una tradició que cada any apareguin salons nous,
alguns d’ells escindits de salons amb una llarga tradició però
d’altres que abarquen temàtiques noves. Aquest fet és el reflex
d’una actitud oberta i compromesa de la Fira per poder compe-
tir en aquest segment d’activitat, cada cop més disputat. En
concret, al llarg de 2000 es van organitzar de bell nou salons
amb unes temàtiques tan diverses com Merca Diner –Saló de la
Inversió Privada i de l’Estalvi–, BIT –Barcelona Information
Technologies–, el Saló de Brocanters, Intermerceria –Saló de la
Merceria, Labors i Artesania Tèxtil– i Tecnoart. Per enguany, i
només en el primer semestre, es preveu la inauguració de cinc
nous salons. 

Aquesta diversitat de certàmens, que es combina amb periodi-
citats tan variables que van des de salons bianuals –com Moda
Barcelona– a salons quinquennals –com Graphintro–, fa difícil-
ment comparables les xifres d’activitat global, perquè la coin-
cidència de salons grans de periodicitat superior a l’anual alte-
ra les comparacions amb els anys precedents i posteriors. El
gràfic adjunt il·lustra perfectament aquests alts i baixos entre
els anys parells i senars de la dècada passada. És un aspecte que
convé tenir present en analitzar les dades de 2000; unes dades,
en línies generals, inferiors a les corresponents al 1999, però
que resulten clarament positives quant a superfície contractada
i expositors si es comparen amb un any abans. 
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Fira de Barcelona

Indicadors d’activitat firal (2n. semestre 2000)

Superfície Expositors Expositors

contractada directes indirectes Total
Saló Periodicitat (m2) Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total visitants

Tecnomeeting Anual 2.875 269 0 269 0 0 0 4.000
Noviespaña Anual 4.968 126 0 126 0 0 0 11.326
Moda Barcelona Bianual 9.920 248 0 248 0 0 0 33.172
Sport Anual 6.392 100 9 109 22 163 185 3.745
Intermerceria/Espaitex Anual 2.875 108 4 112 125 30 155 37.500
Nova Joia Anual 700 56 2 58 0 0 0 17.232
Barnajoia Anual 8.420 303 98 401 204 0 204 13.422
Expohogar Regal Tardor Bianual 28.000 608 93 701 89 360 449 32.320
Equus Catalònia Anual 19.000 280 0 280 35 0 35 50.000
Saló de Brocanters i Almonedes Anual 2.062 79 0 79 0 0 0 30.128
Sonimag Biennal 16.062 116 116 230 230 357.640
Preventia Anual 10.000 134 0 134 0 0 0 18.500
Líber Biennal 5.066 263 23 286 352 120 472 12.800
Barcelona Meeting Point Anual 15.000 310 6 316 119 96 215 163.727
Hostelco Biennal 52.204 735 100 835 174 399 573 63.846
Caravaning Anual 20.478 69 4 73 186 93 279 50.607
Auto-Retro Anual 13.000 389 0 389 n.d.
Fira del Disc de Col·leccionista Anual 13.000 389 0 389 0 0 0 76.000
Expoaviga i Ganasel Biennal 27.194 313 69 382 307 87 394 42.772
Bodas&Bodas Anual 3.100 120 0 120 0 0 0 7.300
Alimentària-México Biennal 3.560 179 97 276 167 0 167 6.492
Maquitec Biennal 16.631 260 11 271 114 636 750 23.832
Nivalia Anual 6.439 68 5 73 215 130 345 16.400
Expominer Anual 340 52 23 75 0 0 0 13.506
Saló Nàutic Internacional Anual 49.789 435 45 480 282 1.116 1.398 196.803
Festival de la Infància i la Joventut Anual 33.000 50 0 50 0 0 0 250.000

Total 2n.semestre 370.075 6.059 589 6.648 2.621 3.230 5.851 1.533.070

Total 2000 593.518 10.258 985 11.243 6.028 5.268 11.296 2.360.713

Del conjunt de salons organitzats l’any passat –59 en total–, en
destaquen dos per la magnitud de les seves xifres: quant a su-
perfície contractada i nombre d’expositors, Alimentària; i quant
a nombre de visitants, Sonimag. Tots dos són salons amb molta
tradició, que gaudeixen de gran prestigi i que combinen l’espai
per professionals amb el públic general. Alguns dels salons que
més han crescut en relació amb l’edició precedent són els dedi-
cats al lleure –en la doble vessant públic-professional, com el
STIC (Saló Internacional de Turisme a Catalunya)–, els que
responen a noves necessitats plantejades en el món de l’empre-
sa, i, en especial la logística i les noves tecnologies –és el cas
del SIL (Saló Internacional de la Logística)–, i els de Moda i
complements. 

L’aposta pel creixement dels salons, l’especialització i la inter-
nacionalització són alguns dels eixos que, juntament amb la
plena integració dels nous espais de Fira 2000, l’han de perme-
tre competir amb èxit en el cada cop més exigent mercat de les
fires urbanes. Un procés necessari –el de l’adaptació a la com-
petència– en el que la Fira de Barcelona compta amb l’avantat-
ge diferencial de l’experiència acumulada i del gran nombre de
salons internacionals que organitza amb prestigi des de fa molts
anys, amb rècords d’internacionalitat quant a visitants i exposi-
tors. 

Superfície (m2) Expositors

Activitat a la Fira de Barcelona (2000)
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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
1r.tr. 163.458 9.924 173.382
2n.tr. 165.392 10.769 176.161
3r.tr. 148.711 9.992 158.703
4t.tr. 169.955 12.932 182.887

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
1r.tr. 162.771 13.278 176.049

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
1r.tr. 5.145 1.242 3.537 9.924
2n.tr. 6.061 1.351 3.357 10.769
3r.tr. 5.537 1.288 3.167 9.992
4t.tr. 7.574 1.511 3.847 12.932

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
1r.tr. 6.855 1.961 4.462 13.278

Nota: Les dades dels darrers dos trimestres són provisionals.
Font: Direcció de Serveis de Neteja Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Domiciliària Selectiva Total

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –3,9 3,3 –3,4
2n.sem.2000/2n.sem.1999 0,2 –9,6 –0,4

2000/1999 1,6 1,3 1,6
1999/1998 2,5 35,5 4,1

Escombraries recollides (en contenidors)
(domiciliària i selectiva)milers de tones variació (%)
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L’augment de la recollida selectiva amb contenidors i la
desacceleració del consum privat són alguns dels factors
explicatius de la tendència a l’estancament que mostren les
dades de deixalles generades d’ençà l’estiu del 2000. 

Després d’un seguit d’anys durant els quals la tònica de l’evolu-
ció del volum d’escombraries generades i recollides a traves de
contenidors al carrer ha estat d’augment persistent, justificat pel
creixement econòmic i l’augment del consum privat, les dades
del primer trimestre d’enguany semblen apuntar a un canvi de
tendència. Abona aquesta possibilitat el fet que la reducció en
termes interanuals del volum total de deixalles recollides ve pre-
cedida d’un estancament del volum generat durant la segona
meitat del 2000. Es tracta d’un comportament imputable, si més
no parcialment, a l’alentiment del creixement del consum privat.

En paral·lel a la reducció del volum de deixalles generades, la
recollida selectiva ha continuat creixent a bon ritme. Especial-
ment la d’envasos i vidre. Pel que fa a la recollida de paper, que
havia registrat creixements molt importants fins el 1999 i una
sobtada i sensible davallada durant el segon semestre de l’any
passat per la competència de drapaires i similars, sembla que es
comença a recuperar però encara no ha assolit els volums d’un
any enrere.



IV. Transports, comunicacions i turisme
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Port: mercaderies i passatgers

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

1989 6.247 11.896 3.902 3.073 417 6.676 1.928 2.147 3.334 7.579
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
1r.tr. 2.258 4.530 1.840 1.650 66 2.229 352 652 1.472 3.999
2n.tr. 2.541 4.461 2.202 1.892 63 1.806 276 762 1.687 3.925
3r.tr. 2.506 4.278 2.100 1.721 87 1.912 318 644 1.620 3.764
4t.tr. 2.478 4.824 2.116 1.802 64 2.272 299 751 1.652 4.313

2000 11.015 18.790 9.611 7.974 378 8.588 1.027 2.227 7.503 16.761
1r.tr. 2.531 4.733 2.174 1.835 76 2.350 281 548 1.696 4.254
2n.tr. 2.688 4.899 2.428 2.109 96 2.200 165 589 1.809 4.346
3r.tr. 2.993 4.345 2.540 2.043 130 1.778 323 524 1.989 3.864
4r.tr. 2.803 4.813 2.469 1.987 76 2.260 258 566 2.009 4.297

2001
1r.tr. 2.711 4.996 2.331 1.917 111 2.378 269 701 1.825 4.274

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 (de totes les dades d’aquest apartat): Autoritat Portuària de Barcelona. Elaboració pròpia.

Sortides Entrades

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

1r.tr.2001/1r.tr.2000

Total 6,1 7,1 7,2 46,3 –4,4 5,6 4,5 1,2 27,8
Cabotatge 22,4 6,1 5,2 –32,5 22,5 50,8 2,4 89,0 188,2
Exterior 2,5 7,6 8,2 95,9 –20,3 0,5 4,8 –7,6 20,1

2000/1999 

Total 6,9 12,6 16,4 34,8 –17,5 3,8 12,9 4,5 –20,7
Cabotatge 1,8 4,8 14,1 42,8 –47,5 –3,1 20,1 –23,4 31,3
Exterior 8,2 16,7 17,5 32,0 5,6 4,8 11,8 9,0 –22,3

L’increment superior al sis per cent registrat pel tràfic
portuari de mercaderia durant el primer trimestre de 2001
apunta a un cert manteniment de la trajectòria alcista de
l’any anterior. 

Els gairebé trenta milions de tones de mercaderia que van pas-
sar pel port de Barcelona durant l’any 2000 –assolint un nou
rècord històric i consolidant-l’ho en una posició capdavantera
entre els ports comercials de la Mediterrània– possiblement
siguin superats enguany si es manté mínimament el dinamisme
que ha registrat l’activitat portuària durant el primer trimestre.
Un creixement protagonitzat, a diferència de l’any passat, pel
tràfic provinent de la resta de ports espanyols.

Per grans agregats de productes, la variació més significativa és
l’augment interanual de gairebé el 17 per cent que ha registrat el
total de mercaderia sota l’epígraf de sòlids a granel. Un incre-
ment imputable bàsicament a la recuperació del tràfic de cere-
als, faves i farines i remarcable tant per la seva intensitat –pràc-
ticament triplica la taxa d’augment de la càrrega general– com
perquè representa un canvi en la tendència descendent que
d’ençà 1997 ha registrat aquest tipus de tràfic. En només quatre
anys ha perdut pràcticament deu punts de pes relatiu sobre el
total del tràfic portuari. 
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1. Pes de la conteneritzada sobre el total de la càrrega general.

1989 439.969 107,4 4.862 70,8
1990 447.920 109,4 4.577 71,0
1991 488.917 119,4 5.001 74,1
1992 552.309 134,9 5.738 75,5
1993 501.146 122,4 5.411 74,4

1994 605.356 147,8 6.097 71,4
1995 689.324 168,3 6.981 74,3
1996 767.236 187,3 7.628 75,6
1997 971.921 237,3 9.071 77,1
1998 1.095.113 267,4 10.002 76,5

1999 1.234.987 301,6 11.532 75,3
1r.tr. 285.633 2.687
2n.tr. 321.551 3.039
3r.tr. 316.213 2.893
4t.tr. 311.590 2.913

2000 1.387.570 338,8 12.989 73,9
1r.tr. 325.329 3.005
2n.tr. 338.708 3.279
3r.tr. 367.174 3.397
4t.tr. 356.359 3.308

2001
1r.tr. 320.378 3.078

Tràfic de contenidors       

Nombre de contenidors Mercaderia conteneritzada

Període Teus núm. índex Milers tones (%)1

Variació (%) Teus Tones

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –1,5 2,4
4t.tr.2000/4t.tr.1999 14,4 13,6

2000/1999 12,4 12,6
1999/1998 12,8 15,3

Distribució del tràfic per productes (1r.tr.2001)

variació (%)
Productes Tones 1r.tr.01/1r.tr.00 2000/1999

Gas natural 1.115.945 4,1 2,6
Gasoil, gasolina i fuel 992.482 2,9 8,9
Altres productes energètics 117.773 10,8 –7,5
Productes siderúrgics 377.647 25,3 1,4
Productes metal·lúrgics 174.281 24,6 9,9

Potasses i altres adobs 72.135 –23,1 13,3
Productes químics 689.855 1,4 13,9
Ciment i clínker 278.025 –1,4 –20,9
Altres materials de construcció 196.048 –0,2 8,9
Cereals, faves i farines 493.064 26,7 –19,1

Begudes i derivats 123.121 1,8 12,7
Olis i greixos 158.910 19,5 2,7
Tabac, cafè i cacau 135.990 6,5 9,7
Pinsos i farratges 118.039 80,7 4,7
Resta de productes alimentaris 323.338 –8,3 4,1

Paper i pasta 153.361 4,4 13,2
Maquinària i recanvis 239.846 –0,2 12,5
Automòbils i peces 262.221 7,1 17,7
Resta de mercaderies 716.469 5,2 22,2
Tares 968.556 4,6 17,5

Total 7.707.106 6,1 6,9

L’alentiment del creixement de la demanda interna
modera l’augment de les importacions de càrrega general.
Per contra, les exportacions de productes acabats i 
semi-manufacturats han registrat encara un ritme de
creixement apreciable. 

Pel que fa a la càrrega general –que representa més del 55 per
cent del total del tràfic portuari– l’augment del sis per cent
registrat durant el primer trimestre respon a una variació força
homogènia ja que els signes positius han estat la tònica domi-
nant als principals apartats. Això no treu que s’hagi de parlar de
sensible desacceleració en relació amb l’evolució del 2000. Un
alentiment del creixement que ha estat especialment intens en
el capítol de la mercaderia conteneritzada descarregada. En
aquest sentit, la càrrega general en trànsit ha retrocedit lleu-
ment, en consonància amb el refredament de les expectatives de
creixement econòmic a nivell mundial. Per contra, la càrrega
general convencional, especialment planxes d’acer i cotxes de
turisme, ha augment més d’un 16 per cent.

El conjunt de líquids a doll, que equival a parlar bàsicament de
gas natural i derivats del petroli, és el que ha registrat el crei-
xement més moderat, de l’ordre del tres per cent. L’augment del
tràfic de cabotatge –especialment de gas natural– ha compensat
el descens de les importacions d’hidrocarburs. En conjunt, el
moderat creixement del tràfic i consum de productes energètics
s’ha d’imputar bàsicament al dinamisme de l’activitat econò-
mica, atès que ha coincidit amb un hivern força suau pel que fa
a les temperatures.
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El tràfic de contenidors, en línia amb l’evolució de la càrrega
general conteneritzada, comença l’any amb un atípic i molt mo-
derat descens del nombre de Teus. De fet, és una reducció que
un cop desestacionalitzada equival a repetir el volum del mateix
període del 2000, i si la comparació es fa en termes de merca-
deria efectivament transportada, l’evolució és moderadament
positiva. En tot cas, l’estroncament de la tendència expansiva
iniciada el 1994 és innegable i reflecteix els primers senyals de
l’impacte que l’alentiment del creixement econòmic a nivell
mundial tindrà sobre els fluxos comercials.

Trànsit de passatgers

1r.tr.2001/
Variació (%) 1r.tr.2000 2000/1999 1999/1998

Ferris regulars –13,3 1,4 38,9
Creuers –29,0 17,5 10,5
Creuers en trànsit –47,0 –2,8 23,0
Total –17,4 3,4 29,4

Ferris Creuers en
Període regulars Creuers trànsit Total

1989 667.045 32.971 72.639 772.655
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
1r.tr. 110.217 6.644 7.477 124.338
2n.tr. 196.347 84.252 85.441 366.040
3r.tr. 387.423 121.962 137.870 647.255
4t.tr. 142.669 34.900 63.050 240.619

2000 847.973 291.111 285.537 1.424.621
1r.tr. 114.500 12.204 11.186 137.890
2n.tr. 201.939 101.212 87.950 391.101
3r.tr. 429.876 126.743 127.842 684.461
4t.tr. 101.658 50.952 58.559 211.169

2001
1r.tr. 99.294 8.666 5.927 113.887

variació (%)
Tràfic de vaixells

Total acumulat darrers 12 mesos

Taxa de variació interanual (%)
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301.400

La contenció del nombre de passatgers per segon 
trimestre consecutiu sembla anunciar l’inici d’una fase 
de consolidació dels volums assolits els darrers anys.

En relació amb el trànsit de passatgers, les dades dels primers
mesos d’enguany anuncien una fase d’estancament o fins i tot
de lleu retrocés després de l’espectacular creixement de la sego-
na meitat dels noranta. Una variació especialment negativa en-
tre els usuaris dels ferris de línia regular, amb l’excepció de la
línia que comunica Barcelona amb Gènova. Els resultats del
sector de creuers van en la mateixa línia. En aquest cas però, és
escassament significatiu extrapolar aquesta evolució al conjunt
de l’any atès que l’activitat d’aquest segment del mercat es con-
centra bàsicament durant els mesos d’estiu.  
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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

1989 106.129 61.271 44.858 8.462 5.144 3.002 316 61.321 33.687 27.634
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
1r.tr. 53.513 27.874 25.019 3.662 2.031 1.555 75 18.497 6.928 11.569
2n.tr. 58.179 29.527 27.827 4.509 2.313 2.129 67 20.903 8.455 12.448
3r.tr. 62.645 31.369 30.480 5.033 2.407 2.546 80 22.474 9.007 13.468
4t.tr. 59.261 29.990 28.541 4.217 2.297 1.850 70 24.299 8.530 15.769

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
1r.tr. 64.998 31.428 32.886 4.451 2.446 1.950 55 20.401 7.234 13.167

Variació (%) Avions Passatgers Mercaderies

Total 10,9 9,5 –9,7
Interior 8,5 8,9 –6,3
Internacional 13,4 11,8 –11,5
BCN-MDD — 10,5 —

Total 10,0 13,7 3,0
Interior 3,0 12,1 0,2
Internacional 17,6 15,7 4,7
BCN-MDD — 17,9 —

Total 7,4 7,6 7,7
Interior 5,9 4,3 3,5
Internacional 8,7 14,2 10,4
BCN-MDD — 6,0 —

1. Es comptabilitza la totalitat del tràfic, no només el comercial. Les dades trimestrals són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona.

gn.-ab.2001/gn.-ab.2000

2000/1999

1999/1998

Un any més, el trànsit internacional i el pont aeri amb
Madrid es revelen com els segments més dinàmics del
trànsit de passatgers per l’aeroport.

Després de l’espectacular augment que va caracteritzar el tràn-
sit de passatgers per l’aeroport de Barcelona durant l’any 2000,
per enguany es preveia un increment sensiblement més mode-
rat. Efectivament, l’evolució del primer quadrimestre s’ajusta a
aquestes previsions però assoleix encara un ritme de creixement
molt elevat, a l’entorn del deu per cent. Una evolució que no
hauria estat possible sense l’augment equivalent del nombre de
vols, una iniciativa que reflecteix la confiança de les compan-
yies operadores en el potencial de creixement de la demanda de
serveis de transport aeri a l’àrea d’influència de l’aeroport de
Barcelona.
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Usuaris de la línia BCN-MDD (milers)

Font: Aeroport de Barcelona.                                                                                          

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

1989 379,6 456,3 352,4 472,1 1.660,4
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 953,9 1.025,9 841,3 1.073,0 3.894,1
2001 1.054,1

milions de viatgers

Nombre total de passatgers
variació (%)

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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Malgrat el persistent i ara per ara moderat enfosquiment de les
expectatives de creixement econòmic que reflecteixen la majo-
ria dels indicadors d’activitat i que poden explicar el descens
del volum de mercaderies transportat per via aèria, els registres
de viatgers de l’aeroport mostren un dinamisme sorprenent.
Clarament superior a l’augment del transport aeri al conjunt
d’Espanya.

Trànsit de passatgers als principals aeroports espanyols (1r.tr.2001)

Interior Internacional Total

Variació(%) (%)
Aeroports Total Regular No regular Total Regular No regular Absolut interanual Internacional

Alacant 313.564 303.320 10.244 860.316 335.700 524.616 1.173.880 7,6 73,3
Barcelona 2.331.037 2.314.933 16.104 2.064.166 1.964.715 99.451 4.395.203 9,8 47,0
Bilbao 386.662 372.671 13.991 158.357 155.434 2.923 545.019 3,6 29,1
Eivissa 231.956 230.758 1.198 15.677 12.575 3.102 247.633 5,8 6,3
Fuerteventura 151.966 150.425 1.541 726.256 347.298 378.958 878.222 6,6 82,7
Gran Canària 664.944 662.199 2.745 1.747.973 579.313 1.168.660 2.412.917 3,9 72,4
Lanzarote 251.578 239.345 12.233 946.897 338.778 608.119 1.198.475 7,0 79,0
Madrid 3.775.239 3.760.847 14.392 3.844.485 3.742.715 101.770 7.619.724 9,8 50,5
Màlaga 483.111 472.115 10.996 1.275.503 759.349 516.154 1.758.614 8,1 72,5
Menorca 151.421 150.989 432 9.221 4.744 4.477 160.642 4,0 5,7
Palma de Mallorca 1.108.939 1.086.236 22.703 1.392.883 1.080.151 312.732 2.501.822 3,8 55,7
Santiago de Compost. 206.243 197.484 8.759 52.299 50.319 1.980 258.542 1,7 20,2
Sevilla 386.401 375.230 11.171 89.305 67.360 21.945 475.706 5,8 18,8
Tenerife Nord 533.165 533.100 65 14.678 13.897 781 547.843 5,7 2,7
Tenerife Sud 247.733 184.223 63.510 2.113.964 654.965 1.458.999 2.361.697 6,2 89,5
València 362.114 357.967 4.147 146.735 137.433 9.302 508.849 2,6 28,8

Total Espanya 12.887.546 12.642.320 245.226 15.701.508 10.386.558 5.314.950 28.589.054 7,1 54,9

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Les claus per explicar aquest diferencial de creixement a favor
de l’aeroport de Barcelona possiblement s’hagin de buscar en la
progressiva ampliació de la seva àrea d’influència i en la sin-
gular diversificació de l’estructura productiva que caracteritza
aquesta àrea. Un espai que sobrepassa els límits territorials de
Catalunya i en el que conviuen un potent teixit industrial de
reconeguda vocació exportadora amb un sector terciari cada
cop més potent, en el que el turisme i les activitats firals i con-
gressuals en són els principals pols d’atracció. 
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Transport públic urbà (milers de viatgers)

Xarxa Xarxa
Període Metro Autobusos FGC Total

1989 263.863 201.892 19.102 484.857
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
1r.tr. 72.621 51.027 6.107 129.755
2n.tr. 77.176 52.530 6.139 135.845
3r.tr. 59.649 42.548 4.480 106.677
4t.tr. 76.497 54.206 6.537 137.240

2000 293.262 200.443 25.177 518.882
1r.tr. 76.344 54.192 6.754 137.290
2n.tr. 75.263 51.969 6.464 133.696
3r.tr. 62.595 41.769 4.729 109.093
4t.tr. 79.060 52.513 7.230 138.803

2001
1r.tr. 7.341

Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Nota: FCG: servei urbà de Barcelona.

Transport públic metropolità (milers de viatgers)

Període Ferroviari Autobús Total

1997 391.400 300.250 691.650

1998 422.100 291.810 713.910
1r.tr. 106.800 74.250 181.050
2n.tr. 105.700 74.330 180.030
3r.tr. 93.000 61.100 154.100
4t.tr. 116.600 82.130 198.730

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
1r.tr. 193.430

Font: Autoritat del Transport Metropolità.

1r.tr.2001/
Variació (%) 1r.tr.2000 2000/1999 1999/1998

Metro 2,6 2,0
Autobús 0,0 0,9
FGC 8,7 8,2 11,0

Total Urbà 1,8 1,9

1r.tr.2001/
Variació (%) 1r.tr.2000 2000/1999 1999/1998

Ferroviari 3,7 2,8
Autobús 2,0 0,3

Total 3,0 1,8

Total acumulat darrers dotze mesos
Taxa de variació interanual (%)
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La implantació per fases de la integració tarifària a
l’àmbit metropolità serà, probablement, la notícia més
important de l’any pels usuaris del transport públic
col·lectiu. 

La progressiva implantació de la tarifa integrada al transport
públic metropolità sembla ser la raó bàsica per explicar l’aug-
ment de viatgers dels darrers mesos. Alhora, és també aquesta
la raó, sobretot perquè es tracta d’un procés que es va implan-
tant per etapes, que serveix per justificar la no disponibilitat
d’algunes de les dades de viatgers dins dels terminis habituals.
A mesura que la integració tarifària guanyi rodatge de ben segur
que es normalitzarà la disponibilitat d’aquest tipus d’informa-
ció estadística. En tot cas, es produeix un trencament de les sè-
ries atès que es passa de comptabilitzar viatges estimats a viat-
ges efectuats. 
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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 viatgers 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

1989 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.904 16.054 23.958 n.d.
1990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 17.059 17.066 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
1r.tr. 5.805 7.173 1.355 7.232 21.565 3.106 4.964 8.070 29.635
2n.tr. 6.334 7.893 1.521 7.969 23.717 3.267 4.796 8.063 31.780
3r.tr. 5.898 7.037 1.371 7.206 21.512 2.808 4.877 7.685 29.197
4t.tr. 6.296 7.667 1.469 7.902 23.334 3.417 6.463 9.880 33.214

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
1r.tr. 6.577 8.206 1.572 8.549 24.904 3.828 5.497 9.325 34.229

1r.tr.2001/
Variació (%) 1r.tr.2000 2000/1999 1999/1998

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

FGC 5,3 5,6 6,1
Llobregat-Anoia 9,5 8,6 13,8
Metro Vallès 2,5 3,7 2,0

Total Rodalia 9,8 4,7 3,0

Les primeres dades disponibles permeten estimar un augment
a l’entorn del quatre per cent pel que fa al total de viatges en
transport públic realitzats a l’àmbit metropolità durant el pri-
mer trimestre d’enguany. Un increment lleument superior al
registrat durant el 2000 i que probablement augmentarà a me-
sura que nous operadors i serveis s’incorporin al nou sistema
tarifari. 

Ara per ara, però, no es pot associar l’augment del nombre de
viatges als diferents mitjans de transport públic amb un aug-
ment equivalent del nombre de viatgers que utilitzen aquests
serveis. Un cop passada aquesta fase inicial d’implantació del
nou sistema de preus es podrà valorar amb més cura quin ha es-
tat el guany net d’usuaris del transport públic. De moment, el
que sí es pot afirmar és que el servei col·lectiu de transport és,
per aquests usuaris, més flexible i més fàcil de combinar.

Com ja comença a ser habitual, les línies dels FGC registren, en
conjunt, un increment del nombre de viatgers superior al del
conjunt del sistema. Aquest primer trimestre el protagonisme
correspon novament al servei urbà dins la ciutat de Barcelona i
a la línia Llobregat-Anoia. L’anomenat Metro Vallès manté una
trajectòria moderadament alcista. Pel que fa a les línies de roda-
lia de Renfe, els increments del primer trimestre han estat es-
pectaculars com a conseqüència de la implantació de la inte-
gració tarifària a la major part de les estacions de la primera
corona tarifària.
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Els indicadors d’activitat turística reprenen el ritme
expansiu després de la pèrdua de ritme de finals del 2000.
Per primer cop a la història, durant el primer bimestre de
l’any s’ha superat el milió de pernoctacions. 

Les dades relatives a l’activitat turística corresponents al primer
quadrimestre de l’any mostren un revifament del dinamisme
després del fre registrat a finals de l’any passat; en concret, és
especialment destacable la recuperació del ritme de creixement
de les pernoctacions, bàsicament perquè es tracta d’uns mesos
–sobretot gener i febrer–, en els que l’activitat turística i hote-
lera decreix habitualment per tornar a revifar a la primavera. 

Activitat turística

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
gn-fb 940.105 466.946 2,0
mç-ab 1.321.111 505.100 2,6
mg-jn 1.344.897 581.566 2,3
jl-ag 1.399.223 490.476 2,9
st-oc 1.429.368 581.807 2,3
nv-ds 1.107.411 497.581 2,3

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
gn-fb 1.012.905 447.982 2,3
mç-ab 1.389.851 582.395 2,4

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona Activitat hotelera segons categoria      

* Dades expressades en nits.
Font: Tots els quadres i gràfics d’aquesta secció són d’elaboració pròpia a partir de 
l’enquesta d’activitat turística de Turisme de Barcelona.

Variació (%) Pernoctacions Visitants

gn-ab 2001/gn-ab 2000 3,2 1,6
gn-ab 2000/gn-ab 1999 3,0 4,3

2000/1999 2,5 0,8
1999/1998 1,9 5,2

Nivell d’ocupació (%) Nombre de Nombre de

Categoria En places En habitacions pernoctacions visitants

H 5* 61,8 87,0 113.880 56.050

H 5* 47,9 73,1 84.917 33.041
H 4* 54,0 68,6 479.681 232.728
H 3* 60,2 71,4 313.981 133.334
H 2* 57,5 59,6 91.554 31.642
H 1* 53,6 55,9 42.772 17.237

Total 55,9 68,2 1.012.905 447.982

H 5* 78,0 83,6 143.904 67.548
H 4* 65,3 85,2 603.092 264.806
H 3* 80,1 89,3 434.415 168.083
H 2* 80,6 88,2 137.093 58.424
H 1* 78,2 80,3 71.347 23.534

Total 73,3 86,1 1.389.851 582.395

(gener-febrer 2001)

(març-abril 2001)  

Evolució de les pernoctacions i l'oferta hotelera
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L’augment ha estat especialment rellevant durant el primer
bimestre de l’any, amb un increment del 4,4 per cent. Aquest fet
ha permès que –sempre cenyint-nos als mesos de gener i fe-
brer–, es torni a assolir un màxim històric i, per primer cop a la
història, se superi el milió de pernoctacions. La sèrie de visi-
tants, per la seva banda, segueix un ritme de creixement molt
més moderat –amb un augment d’un 1,6 per cent per tot el
quadrienni–, suficient, però, per trencar la tendència negativa
registrada a finals de l’any passat. Una moderació que no impe-
deix que també s’assoleixi un nou rècord històric durant el se-
gon bimestre de l’any. 

L’ampliació de l’oferta registrada en els dos darrers anys i
la prevista en el proper quadrienni permetran un augment
significatiu del nombre de visitants. 

Com se sap, els elevadíssims nivells d’ocupació que s’han
registrat en els darrers anys han situat al límit de la capacitat
d’absorció l’oferta existent. Pràcticament, hom pot dir que la
ciutat acollia tants visitants com l’oferta permetia. Els tretze
hotels que, segons Turisme de Barcelona, es van incorporar a
l’oferta hotelera al llarg del 2000 han suposat una aportació de
gairebé 1.800 noves places. Una aportació que, pel 2004, se si-
tuarà pels volts de les 7.500 noves places. 
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Pernoctacions i visitants als hotels de Barcelona
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0

1

2

3

4

5

6

7

8
milions

L’augment  de les pernoctacions registrat en els primers mesos
d’enguany és degut al gran creixement de l’oferta hotelera que
es va donar l’any passat, i que ha estat d’un 7,5 per cent en nous
establiments i d’un 6 per cent en nombre de places; la major
part d’aquestes se situen en hotels de tres i quatre estrelles. Mal-
grat aquesta ampliació de l’oferta, les taxes d’ocupació conti-
nuen mostrant uns nivells molt alts d’ocupació, pràcticament
idèntics a les de l’any passat pels mateixos mesos, un 68,2 per
cent al primer bimestre i un 86 per cent al segon.

Els nivells d’ocupació més alts segueixen corresponent als
hotels de tres i quatre estrelles, en els que s’allotgen tres quartes
parts dels visitants que pernocten a la ciutat. La dada més re-
marcable és el nombre de visitants que han pernoctat en hotels
de cinc estrelles durant el bimestre març-abril, amb un augment
d’un 90,7 per cent si es compara amb el mateix bimestre de
l’any passat. Així, un 11,6 per cent  dels visitants de Barcelona
en aquests mesos s’han allotjat en hotels de 5 estrelles, que són
els que han registrat les taxes d’ocupació més altes. 

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

gn-fb 00 mç-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 st-oc 00 nv-ds 00 gn-fb 01 mç-ab 00 1999 2000

Sexe (%)
Homes 66,9 57,3 57,2 51,7 54,1 70,5 74,0 69,0 59,9 59,5
Dones 33,1 42,7 42,8 48,3 45,9 29,5 26,0 31,0 40,1 40,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 1,6 2,3 1,9 2,5 0,9 0,7 1,8 0,8 0,6 1,7
18-24 7,4 8,0 5,2 15,1 7,9 5,7 18,4 7,4 6,2 8,2
25-34 20,2 26,1 23,8 31,3 24,0 20,3 26,9 19,7 20,3 24,1
35-49 40,8 37,4 39,2 28,2 37,2 42,9 40,2 50,2 50,1 37,7
50-64 26,7 23,5 23,3 17,4 24,2 24,3 9,3 17,6 18,7 23,4
65 i més 3,4 2,6 6,6 5,5 5,8 6,0 3,4 4,3 4,1 4,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 39,4 30,8 26,6 21,8 19,8 39,7 41,5 44,3 41,1 29,1

Madrid 8,7 8,2 0,4 8,2 5,5 14,6 12,4 18,2 12,6 9,4
País Basc 3,2 2,0 1,1 2,0 1,7 4,6 5,9 6,6 1,8 2,5
Andalusia 5,6 4,3 3,2 2,4 2,8 4,7 4,1 3,7 4,5 4,1
País Valencià 6,0 3,4 1,9 2,5 2,7 7,5 6,1 5,5 5,7 4,2
Altres 15,9 12,9 11,0 6,7 7,1 8,3 13,0 10,3 16,5 8,9

Estrangera 60,6 69,2 73,4 78,2 80,2 60,3 58,5 55,7 58,9 70,9
Francesa 4,8 4,7 5,7 7,7 4,3 5,9 16,5 7,7 7,6 5,3
Britànica 10,6 12,6 10,1 11,5 10,8 12,9 13,7 19,8 13,3 11,2
Italiana 9,0 6,6 3,2 7,0 7,7 4,9 6,0 3,5 9,2 6,3
Alemanya 5,8 6,1 4,8 5,1 7,3 7,1 8,2 7,9 3,1 5,8
Nord-americana 8,4 10,3 17,4 21,0 17,0 8,4 3,4 4,6 7,9 13,5
Japonesa 1,5 1,1 2,3 1,8 2,9 2,4 0,3 2,1 0,7 2,0
Altres 20,5 27,8 29,9 24,1 30,2 18,7 10,4 10,1 17,1 26,8

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

Professió de l’enquestat (%)
Professional liberal 5,7 14,3 22,2 8,2 18,0 19,4 11,8 16,8 10,5 14,3
Alt directiu 8,6 10,7 16,9 11,9 13,8 18,5 9,5 20,6 15,0 13,0
Quadres intermedis 7,0 13,9 13,5 15,4 15,2 9,4 13,2 21,6 5,2 12,3
Empleat 12,4 20,8 20,5 32,7 22,2 16,5 12,0 9,6 21,1 20,5
Tècnic superior 10,8 10,3 4,3 0,7 2,6 12,0 10,1 11,5 9,1 6,8
Estudiant 7,6 7,7 5,3 16,4 7,7 6,0 25,9 8,8 6,6 8,3
Mestressa de casa 3,7 4,6 4,1 4,3 6,5 4,3 5,0 3,4 6,9 4,5
Altres 44,2 17,7 13,2 10,4 14,0 13,9 12,5 7,7 25,6 20,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Enquesta d’activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

gn-fb 00 mç-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 st-oc 00 nv-ds 00 gn-fb 01 mç-ab 01 1999 2000

Motiu de la visita(%)
Comercial/Negocis/Professionals) 46,6 36,6 32,0 27,4 35,8 41,0 28,2 40,2 30,3 36,7
Turisme 35,8 45,0 44,5 57,0 38,5 45,0 54,1 37,3 47,7 43,9
Fires 2,0 4,4 0,5 2,5 2,3 4,3 4,4 10,6 7,5 2,7
Congressos 3,9 4,5 7,2 1,0 4,5 3,9 0,9 6,3 10,4 4,2
Etapa viatge 0,5 1,4 2,2 0,3 9,1 2,8 3,5 1,2 1,5 2,7
Motius familiars i acompanyants 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,2 0,3 0,3
Altres 11,2 7,1 13,6 11,8 9,8 3,0 5,2 3,2 2,3 9,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 34,7 41,6 45,3 50,1 28,6 28,6 44,9 34,4 41,5 42,2
Una vegada o més 65,3 58,4 54,7 49,9 71,4 71,4 55,1 65,6 58,5 57,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 65,5 67,8 76,9 66,3 65,6 65,6 42,2 70,2 63,9 68,4
Vehicle propi 16,9 16,4 8,1 16,1 17,1 17,1 42,7 18,7 21,4 15
Autocar/Autobús 4,2 4,6 3,6 3,1 3,3 3,3 9,0 4,7 5,3 3,8
Tren 10,3 10,6 8,6 10,8 11,9 11,9 6,1 5,1 8,1 10,5
Altres 3,1 0,6 2,8 3,7 2,1 2,1 0,0 1,3 1,3 2,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Acompanyat per (%)
Sol 31,3 19,7 15,3 23,1 24,8 29,0 26,5 31,7 28,0 22,7
Amic/companys 28,9 37,7 36,0 35,2 39,8 36,3 34,6 33,6 26,3 35,1
Amb la família 29,2 31,4 35,6 41,3 33,0 31,0 29,2 26,7 40,7 33,0

Amb fills 10,7 11,7 4,7 9,2 3,8 7,0 4,9 4,1 5,3 7,8
Sense fills 18,5 19,7 30,9 32,1 29,2 24,0 24,3 22,6 35,4 25,2

Grup organitzat 10,6 11,2 13,1 0,4 5,7 3,5 7,1 6,7 3,1 7,5
Altres 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,2 2,6 1,3 1,9 1,7

Les favorables expectatives del segment elevat de l’oferta que
es deriven d’aquestes dades han orientat molts dels nous projec-
tes, ja que aquest tipus d’oferta hotelera està estancada des de
1992 i la ciutat només compta amb 6 establiments d’aquesta
categoria. En concret, hi ha previsions per construir deu nou
hotels d’alta categoria en els propers tres anys. Una evolució
diferent presenten els hotels d’una i dues estrelles, que tenen
taxes d’ocupació sensiblement inferiors als darrers mesos i al
mateix període de l’any 2000.

En un escenari de massiu predomini del turista en el
conjunt de visitants, destaca el fort augment dels assistents
a fires i congressos, una tipologia de visitants que havia
patit un significatiu retrocés al llarg del 2000.

Per primer cop en molts mesos, els visitants per motius profes-
sionals han superat els turistes en termes absoluts. Això ha suc-
ceït durant el segon bimestre de l’any i, probablement, només
significarà, per ara, un petit repunt sense força per canviar un
escenari en el que el turista s’imposa amb força. De fet, l’acu-
mulat del primer quadrimestre de l’any mostra que el pes dels
turistes sobre el conjunt de visitants es manté als nivells habi-
tuals en els darrers anys –a l’entorn del 45  per cent. De les pri-
meres dades disponibles per enguany, també destaca el fort
increment dels visitants que assisteixen a fires i congressos, si
bé l’escàs pes relatiu d’aquests visitants –un 12 per cent del
total–, fa que aquest augment no es noti gaire en el volum total
de visitants.  
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Enquesta d’activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

gn-fb 00 mç-ab 00 mg-jn 00 jl-ag 00 st-oc 00 nv-ds 00 gn-fb 01 mç-ab 01 1999 2000

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 61,0 57,0 55,0 48,0 53,0 49,0 47,0 51,0 58,0 54,0
Compres 15,0 16,0 14,0 16,0 11,0 20,0 25,0 24,0 19,0 15,0
Entreteniment 9,0 14,0 15,0 19,0 19,0 13,0 18,0 12,0 10,0 15,0
Transport intern 11,0 9,0 11,0 17,0 16,0 16,0 10,0 12,0 11,0 13,0
Altres 4,0 4,0 5,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Total 100,- 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 8,2 8,2 8,4 8,8 9,0 8,7 8,7 7,8 8,0 8,5
Oferta cultural 8,1 8,1 8,1 8,4 8,7 8,2 8,1 7,3 7,9 8,3
Entreteniment 7,9 7,9 7,9 8,3 8,5 7,9 8,1 7,2 7,7 8,1
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,8 7,8 7,5 7,6 7,7 7,2 8,0 7,1 7,4 7,6
Accessos 7,9 7,9 7,7 7,9 7,7 7,6 7,9 6,8 7,4 7,8
Transport públic 8,0 8,0 7,7 7,6 7,9 7,6 7,7 6,8 7,3 7,8
Nivell d’informació 7,4 7,4 7,0 7,6 7,6 7,6 7,5 6,6 7,3 7,5
Seguretat ciutadana 7,3 7,3 7,0 7,1 7,1 7,0 7,0 6,0 6,7 7,0
Contaminació atmosfèrica 6,4 6,4 6,2 6,6 6,9 6,7 7,1 6,2 6,0 6,4
Sorolls 6,3 6,3 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,1 6,1 6,2
Neteja general de la ciutat 6,6 6,6 6,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 6,4 6,6
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,7 7,7 7,7 7,9 8,0 7,5 7,5 6,8 7,4 7,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,2 7,2 7,3 7,9 7,9 7,4 7,2 6,6 7,2 7,4
Relació qualitat/preu oferta comercial 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,5 7,4 6,8 7,3 7,8

gn-fb mç- ab mg-jn jl-ag st-oc nv-ds
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En aquest primer quadrimestre s’observa un fort augment de
visitants nacionals –especialment de Madrid–, enfront dels es-
trangers. D’aquests darrers, són els britànics i els francesos els
que més presència han tingut a la ciutat. Això coincideix amb el
fet que ha augmentat considerablement el nombre de persones
que utilitzen el cotxe com a mitjà de transport per arribar-hi, si
bé l’avió també ha guanyat passatgers. El nombre d’estrangers
no europeus, amb els nord-americans com a màxim exponent,
ha sofert una forta davallada degut a que aquests visitants són
principalment turistes i molts d’ells arriben fins a Barcelona
amb creuers, mitjà força inactiu en els mesos d’hivern. 

Per acabar de definir les característiques que conformen el
perfil dels visitants que pernocten a la nostra ciutat es pot dir
que han estat, amb una àmplia majoria, homes d’entre 35 i 50
anys. La proporció de professionals liberals, alts directius i
quadres intermedis representa el 60 per cent dels visitants, i han
vingut sols en un percentatge superior a l’habitual. Quasi dues
terceres parts repeteixen, com a mínim un cop, la seva estada a
Barcelona.

De la resta de dades destaca el fort augment de la despesa
extrahotelera que els visitants han destinat a compres, que han
arribat a un 25 per cent del total de la despesa realitzada. El
sector comercial es perfila com el màxim beneficiari, ja no del
turisme, sino de qualsevol tipus de visitant, per darrera només
del sector hoteler i de restauració.

Pel que fa a la valoració dels diferents aspectes de la ciutat que
fan els visitants es percep una lleugera davallada. L’oferta cul-
tural i arquitectònica i l’entreteniment segueixen sent els aspec-
tes més apreciats. Els que creixen mes rera mes són el caràcter
i l’amabilitat dels ciutadans, així com dos dels aspectes habi-
tualment pitjor valorats: la contaminació atmosfèrica i els so-
rolls. Tanmateix la relació qualitat/preu de l’oferta comercial,
que en els darrers anys havia estat molt ben valorada, comença
a perdre punts en els darrers mesos, si bé, com s’ha vist, els
visitants visiten les botigues i compren com mai ho havien fet.  
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Congressos i convencions celebrats a Barcelona
Nombre Delegats assistents    

Congressos Convencions Total variació (%) Congressos Convencions Total variació (%)

1993 416 294 710 129,0 126.294 49.029 175.323 61,6
1994 314 389 703 –1,0 87.536 77.395 164.931 –5,9
1995 316 423 739 5,1 89.483 78.110 167.593 1,6
1996 301 531 832 12,6 106.119 106.967 213.086 27,1

1997 338 661 999 20,1 114.013 103.969 217.982 2,3
1998 260 742 1.002 0,3 117.600 146.235 263.835 21,0
1999 379 792 1.171 16,9 143.608 128.486 272.094 3,1
2000 454 926 1.380 17,8 133.957 135.551 269.508 –1,0

Nota: Als Congressos també s’inclouen simposis, conferències, jornades i cursos, i a les Convencions, els viatges d’incentius. 
Font: Barcelona Convention Bureau. Turisme de Barcelona.

Reunions celebrades per sectors (2000)

Congressos (Associacions) Convencions i incentius (Empreses)

Sector (%) Sector (%)

Mèdic-sanitari 36,6 Química-Farmacèutica 31,0
Cultural 12,4 Tecnològic-industrial 14,6
Tecnològic-industrial 7,7 Consultoria 8,0
Professional 7,3 Financer 7,5
Científic 6,8 Automoció 7,1
Social 4,6 Informàtica 7,1
Econòmic 3,1 Alimentació 5,5
D’altres 21,5 D’altres 19,2

Total 100,0 100,0

Distribució de les reunions celebrades (2000)

Seu de celebració Nombre de delegats

Seu (%) Delegats (%)

Hotel 73,3
Universitat 7,7 de 40 a 99 44,4
Auditori privat 6,2 de 100 a 249 32,0
Palau de congressos 4,4 de 250 a 499 14,8
Entitat professional 2,9 de 500 a 999 6,5
Hospital 2,0 1.000 i més 2,3
D’altres 3,6

Total 100,0 Total 100,0
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Es manté la tònica expansiva del sector d’activitat
congressual i, per sisè any consecutiu, es torna a batre un
rècord en el nombre de reunions celebrades.

Les dades relatives als congressos i les reunions d’empresa
celebrats al llarg de 2000 confirmen la consolidació de la tra-
jectòria ascendent que viu aquest sector d’activitat de forma
pràcticament ininterrompuda des de 1995. Un cop més, el nom-
bre de reunions celebrades ha augmentat de forma significativa
en relació amb un any enrera –un 17,8 per cent–, i amb 1.380
congressos celebrats, gairebé es quadruplica la xifra correspo-
nent a 1990. Pel que fa al nombre de delegats assistents, l’evo-
lució presenta un perfil molt més suau, amb un lleu descens dels
participants en relació amb el 1999, degut ben probablement a
que durant el 2000 no han coincidit gaires congressos de grans
dimensions.

Segons es desprèn de les dades facilitades per Barcelona Con-
vention Bureau, i malgrat que les trobades de caràcter interna-
cional augmenten tant en termes relatius com absoluts, es cons-
tata un creixement del nombre de delegats nacionals. Com és ha-
bitual, aquestes reunions se celebren majoritàriament durant la
primavera i la tardor, i els congressistes que hi acudeixen allar-
guen una mica la seva estada un cop finalitzada la trobada ofi-
cial. De mitjana, els delegats que hi assisteixen passen una mit-
jana de 3,8 dies a Barcelona, en els que, a nivell agregat, contri-
bueixen amb 53,7 milers de milions de pessetes a l’economia de
la ciutat. Pel que fa als llocs on es desenvolupen les reunions, els
hotels continuen sent els foros preferits, especialment en el cas
de les convencions. La temàtica predominant gira al voltant de
la medecina i la farmàcia, si bé els continguts de caràcter cul-
tural i tecnològic estan guanyant pes de forma progressiva.  



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

Variació (%) prov. Barcelona Catalunya

1r.tr. 2001/1r.tr.2000 8,6 12,4
1r.tr. 2000/1r.tr.1999 13,2 15,0

2000/1999 5,7 8,2
1999/1998 9,6 10,4

Província de Barcelona Catalunya

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

1990 2.613.640 68,9 3.793.304 13,3
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 4.249.189 13,7

1999 2.949.427 62,9 4.692.549 13,6
1r.tr. 729.223 64,0 1.138.935 13,9
2n.tr. 765.091 63,9 1.197.254 13,4
3r.tr. 704.758 60,8 1.158.937 13,1
4t.tr. 750.355 62,7 1.197.423 13,9

2000 3.118.434 61,4 5.077.249 13,2
1r.tr. 825.353 63,0 1.309.757 14,0
2n.tr. 796.856 61,4 1.298.440 13,5
3r.tr. 712.641 59,3 1.201.406 13,4
4t.tr. 783.584 61,8 1.267.646 12,1

2001
1r.tr. 896.645 60,9 1.472.036 14,6

Evolució del PIB de la Construcció (Catalunya)
(taxa de variació interanual en termes reals)
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Els cada cop més estesos indicis de refredament del
creixement del sector de la construcció conviuen amb
repunts a l’alça d’alguns indicadors; un fet que explica
que l’aterratge sigui gradual. 

Els indicis d’esmorteïment del ritme de creixement que es
començaren a palesar en el sector de la construcció després
d’un seguit d’anys de forta expansió s’han confirmat amb els
primers resultats disponibles pels primers mesos d’enguany.

Catalunya Espanya

Licitació oficial
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variació (%)
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Indicadors avançats com ara la licitació oficial van cloure l’any
amb uns resultats globals negatius, anticipant així un menor
volum d’activitat futura; els visats d’obra residencial durant el
primer trimestre també han registrat una clara desacceleració,
en la línia del que s’observa des de començaments del 2000;
d’altres com el consum de ciment van registrar una variació
positiva, si bé sensiblement inferior a la registrada en els darrers
quatre anys. De tota manera, hom preveu que la pèrdua de ritme
serà gradual perquè la pròpia trajectòria descendent es veu alte-
rada amb petits revifaments, tal com ha succeït en el consum de
ciment durant el primer trimestre de l’any, en augmentar un 8,6
per cent a la província de Barcelona i més d’un 12 per cent a
Catalunya.

En aquesta mateixa línia, indicadors d’activitat present com el
consum de materials de la construcció o l’evolució de l’ocupa-
ció avalen el bon ritme dels treballs que s’estan executant. Així,
les dades de població ocupada en el sector mostren un clar
avanç de la població ocupada a la construcció, amb un augment
de l’acumulat anual del 7,4 per cent a Catalunya i del 6,0 per
cent a Espanya. En el mateix sentit, els afiliats a la seguretat
social en aquest sector han augmentat en els darrers tres mesos
un 3,8 per cent a Barcelona i un 5,4 per cent a la regió metro-
politana. En particular, els perfils dels professionals més de-
mandats per les promotores, constructores i els estudis d’arqui-
tectura i enginyeria són els vinculats a la gestió de la producció
d’obra i tècnics de projectes. En resum, tot apunta a que el 2001
serà un exercici expansiu per aquest sector, si bé es registrarà
un significatiu fre al creixement. 
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Construcció d’habitatges

Barcelona Resta RMB

Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1r.tr.2001/1.tr.2000 –37,8 –34,9 –25,0 32,7
1r.tr.2000/1r.tr.1999 –33,7 43,8 11,1 –5,6

2000/1999 –27,6 22,9 –4,5 –2,4
1999/1998 1,5 –5,7 –7,1 –4,5

Notes: fins a 1994 les dades inclouen reformes i ampliacions. No es comptabilitzen els habitatges públics en la seva totalitat.
Font: Explotació dels visats d’obra residencial i dels certificats finals d’obra dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya. Direcció General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i
Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Després que en el bienni 1998-99 s’assolissin rècords
històrics en la promoció immobiliària, les dades del 2000 
i les disponibles del 2001 revelen una constant pèrdua de
dinamisme, pròpia de la fase de desacceleració que viu el
sector. 

Efectivament, en el context de l’actual fase descendent del ci-
cle, les dades de construcció residencial disponibles pels pri-
mers mesos d’enguany revelen una sensible disminució dels
volums de producció. No obstant això, els valors registrats són
encara molt elevats, al voltant dels registrats durant el bienni
96-97, la fase expansiva prèvia a l’assoliment dels màxims his-
tòrics assenyalats anteriorment.  

El creixement de l’edificació residencial que s’ha registrat en
aquests darrers anys s’ha produït tant a Barcelona com a les ciu-
tats de dimensió mitjana, a les poblacions costaneres i d’altres
de rurals de ben petites. Lligat a la fase expansiva del cicle
econòmic, a la importantíssima millora dels volums d’ocupa-
ció, al creixement de la renda disponible de les famílies, i a la
favorable conjuntura dels tipus d’interès –factors tots ells que
han enfortit la demanda–, el sector de la construcció s’ha situat
a uns nivells de producció fregant el màxim de la seva capaci-
tat, i tant s’han produït habitatges de primera residència com
apartaments i residències turístiques, tant per a demanda de pri-
mer ús com d’inversió.  

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Catalunya

Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1989 4.720 3.218 22.532 17.373 27.252 20.591 36.398 25.010 63.650 45.601
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
1r. tr. 2.054 954 8.614 5.505 10.668 6.459 9.636 3.781 20.304 10.240
2n.tr. 1.616 1.308 9.494 6.902 11.110 8.210 11.458 6.240 22.568 14.450
3r.tr. 1.428 825 7.427 5.495 8.855 6.320 7.801 6.075 16.656 12.395
4t.tr. 1.460 609 8.182 6.646 9.642 7.255 9.098 5.535 18.740 12.790

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
1r. tr. 847 893 7.180 6.897 8.027 7.790 9.878 7.269 17.905 15.059
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Les dades recents reflecteixen l’esvaïment de part d’aquells
factors; un fet que, combinat amb les fortes pujades de preus,
limita l’accés a l’habitatge per un segment important de les
famílies i dissuadeix els inversors. Això succeeix de forma
generalitzada a tots els àmbits analitzats, si bé l’impacte de la
davallada dels habitatges iniciats és superior a Barcelona en
relació amb d’altres zones de Catalunya. També cal recordar
que els preus són significativament més elevats a Barcelona,
que han crescut més intensament en el darrer any  i que l’ofer-
ta nova és més escassa en termes ponderats per població –vegeu
el gràfic adjunt.  

En concret, els habitatges iniciats a la ciutat registren un des-
cens proper al 30 per cent en termes d’acumulats dels darrers
dotze mesos; a la regió metropolitana i al conjunt de Catalunya,
el descens és menys acusat –un 16 per cent i un 10 per cent, res-
pectivament. Són unes davallades significatives, que confirmen
l’inici de retracció del 2000, i que cal contextualitzar pels ele-
vadíssims valors assolits en els anys immediatament prece-
dents. 

Els habitatges acabats, per la seva banda, no acusen encara la
frenada per la pròpia dinàmica retardada que mantenen en rela-
ció amb els iniciats, i experimenten variacions a l’alça a la ma-
joria d’àmbits analitzats, amb la clara excepció de Barcelona.
Previsiblement, al llarg dels propers trimestres es confirmarà la
pèrdua de ritme, si bé hom preveu que l’any es tanqui amb
resultats de signe expansiu, almenys per a la regió metropolita-
na i per al conjunt de Catalunya. 

1999 2000 1r.tr.2001

Alt Penedès 1.447 1.316 390
Baix Llobregat 9.262 7.550 1.464
Barcelonès 8.775 6.783 1.302
Garraf 3.040 2.807 381
Maresme 4.626 4.579 850
Vallès Occidental 9.130 9.641 2.617
Vallès Oriental 3.995 4.274 1.023

Habitatges iniciats/1000 habitants
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La retracció de l’obra nova a Barcelona és significativa,
però cal no perdre de vista que els volums d’iniciats
superen en un 60 per cent les dotacions mitjanes
corresponents al quinquenni 1990-94.

L’anàlisi de les dinàmiques territorials presenta diferències sig-
nificatives interessants. D’una banda, la davallada d’habitatges
iniciats a Barcelona s’emmarca en un procés de superació de
l’excepcionalitat que han representat els volums de construcció
de la segona meitat de la dècada passada, fruit, en bona part, de
la important presència de dotació residencial en àrees de la ciu-
tat redissenyades i renovades quant a usos com ara àmplies
zones del Poblenou o de Sant Andreu. Així, malgrat l’important
retrocés registrat a la sèrie d’iniciats a Barcelona, els valors mit-
jans dels darrers tres trimestres superen en un 58,2 per cent les
dotacions trimestrals mitjanes del quinquenni 1990-94. 

A Barcelona es construeix, per tant, menys que fa dos anys, però
encara molt per sobre de les dotacions de la primera part de la
dècada. I, tant les dades dels habitatges iniciats com les de lli-
cències d’obres que s’analitzen a l’apartat següent, confirmen
que una bona part de la nova oferta s’ha concentrat als dos dis-
trictes esmentats anteriorment. Resta comentar, per acabar aques-
ta succinta visió de l’evolució de la construcció residencial a
Barcelona, la creixent importància de la reforma i la rehabilita-
ció, que des de fa anys segueix una constant trajectòria expansi-
va. En la mateixa línia que les llicències d’obres, les dades de les
actuacions de rehabilitació facilitades per l’Institut del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida han registrat un creixement superior
al 23 per cent al llarg del primer trimestre de l’any. 

Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

2000 1r.tr.2001 Variació (%)1

Barcelona 4.745 847 –27,9
l’Hospitalet de Llobregat 499 140 10,1
Badalona 1.138 223 –19,5
Sabadell 1.476 658 –16,7
Terrassa 2.285 744 1,6
Santa Coloma de Gramenet 291 52 –10,8
Mataró 1.029 143 –32,2
Cornellà de Llobregat 450 315 83,2
Sant Boi de Llobregat 459 158 0,2
el Prat de Llobregat 211 7 6,3
Rubí 1.145 118 –9,7
Viladecans 494 88 –50,7
Granollers 346 43 –35,2
Cerdanyola del Vallès 456 64 –3,7

Total municipis grans 15.024 3.600 –16,8

Total RMB 36.950 8.027 –16,0

Total Catalunya 74.625 17.905 –10,3

1. Variació interanual dels darrers dotze mesos.
Font: Direcció General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge. Generalitat 
de Catalunya. Elaboració pròpia.

Projectes visats a Barcelona (província)
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Projectes d’habitatges visats
pel Col·legi d’Arquitectes         (Província de Barcelona)

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

Variació (%) Total Nous Rehabilitats

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –10,5 –12,7 1,7
1r.tr.2000/1r.tr.1999 –1,8 –1,8 –1,9

2000/1999 –12,8 –12,6 –14,1
1999/1998 33,9 13,3 68,0

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

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

Rehabilitats

1996 652 1.202 1.006 1.316 4.176
1997 916 1.139 1.061 2.153 5.269

1998 1.807 952 1.242 1.542 5.543
1999 2.263 2.506 1.972 2.571 9.312
2000 2.219 2.411 1.677 1.692 7.999
2001 2.256

Rehabilitats
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Els habitatges iniciats a l’àmbit metropolità segueixen 
la mateixa tònica de descens moderat que afecta 
la pràctica totalitat del territori català, amb l’única
excepció de les zones turístiques, que experimenten 
una suau flexió a l’alça.

L’anàlisi de l’edificació residencial a la regió metropolitana
mostra comportaments territorials força homogenis. Totes les
comarques registren davallades en les respectives sèries d’habi-
tatges iniciats, tant en les variacions interanuals del primer tri-
mestre de l’any com en l’acumulat dels darrers dotze mesos. Es
confirma, així, el retrocés apuntat al llarg del 2000 i s’emmarca
plenament en el context de pèrdua d’empenta que viu el sector. 

Habitatges iniciats i acabats a Barcelona

1. Variació interanual dels darrers dotze mesos.
Font: Direcció d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a partir dels certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors.

iniciats Acabats

1999 2000 1r.tr.2001 Var (%)1 1999 2000 1r.tr.2001 Var (%)1

1. Ciutat Vella 126 80 76 58,5 273 158 27 –18,2
2. l’Eixample 480 323 98 –20,5 438 373 239 4,8
3. Sants-Montjuïc 628 438 78 39,4 471 349 16 –21,4
4. Les Corts 243 114 2 –81,5 91 73 8 48,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 357 117 92 –45,3 170 361 63 128,5
6. Gràcia 250 137 33 –27,3 285 213 25 –63,0
7. Horta-Guinardó 339 288 96 –4,9 285 239 100 –24,1
8. Nou Barris 477 220 35 –58,5 171 280 13 36,6
9. Sant Andreu 946 1.199 147 –16,4 649 631 49 –44,1

10. Sant Martí 2.628 1.802 189 –33,3 845 1.832 352 29,7
Sense dades 84 27 1 –82,1 31 34 1 –26,5

Barcelona 6.558 4.745 847 –27,9 3.709 4.543 893 –1,4

Actuacions de rehabilitació a Barcelona*
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Especialment acusada és la davallada al Baix Llobregat, a l’Alt
Penedès i al Barcelonès, amb descensos menys intensos que els
registrats a Barcelona però força superiors a la mitjana de
Catalunya. Els grans municipis de la regió metropolitana regis-
tren també caigudes de diversa intensitat, amb l’excepció de
l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà, que s’escapen d’aquest de-
clivi amb variacions significativament positives. 

A Catalunya, en canvi, sí que s’observen comportaments terri-
torials diferenciats. Especialment destacable és que, dels dife-
rents àmbits analitzats, només les zones turístiques presenten
una trajectòria expansiva, accentuant-se fins i tot el ritme de
creixement en relació amb el 2000. Un revifament que proba-
blement serà efímer, ja que es comencen a detectar símptomes
d’esgotament de la demanda de segona residència. Fora de
l’àmbit metropolità i d’aquestes zones turístiques, les comar-
ques de la resta de Catalunya –que són pràcticament la meitat
de les existents i que concentren un deu per cent dels nous habi-
tatges– no desentonen de la tònica general i també flexionen a
la baixa. 

* Sol·licituds de subvenció presentades a la campanya “Barcelona posa’t guapa”.
Font: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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Habitatges de nova planta aprovats
variació (%)
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Es redueix sensiblement la previsió d’obra nova.

Després dels excepcionals volums de sostre nou aprovats en els
darrers anys per la construcció d’un gran nombre d’edificis si-
tuats, principalment, a les zones de Diagonal-Poblenou, Diago-
nal Mar o Sant Andreu, la sèrie de llicències d’obres acusa la
moderació pròpia de l’acabament d’una fase tan excepcional-
ment expansiva. A punt de culminar aquesta etapa de renovació
urbana en la que la construcció residencial ha tingut una presèn-
cia important –amb una dotació mitjana anual de 6.190 habitat-
ges pel període 1997-99 enfront d’una mitjana de 3.405 pel
trienni 1989-91–, les llicències d’obres mostren la gran varietat
d’obres que estan a punt de començar, tant d’iniciativa pública
com privada. 

Llicències d’obres

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

1. A partir de 1996 canvia la classificació per usos i en els diferents epígrafs es comptabilitzen els usos assignats per plantes. El total recull la resta d’usos i per això pot ser superior al
sostre nou més el de reforma i ampliació.
Les dades dels darrers dotze mesos de tots els quadres d’aquest apartat són provisionals.
Font (de totes les dades d’aquest apartat): Direcció d’Actuació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Habitatges i places d’aparcament

Habitatges Places

Nous Amp. i reforma Total d’aparcament

1992 1.815 98 1.913 11.499
1993 2.761 689 3.450 19.609
1994 2.483 349 2.832 14.202
1995 3.978 927 4.905 15.642

1996 3.348 1.053 4.401 6.521
1997 5.795 874 6.669 15.199
1998 6.112 1.297 7.409 10.336
1999 6.663 944 7.607 11.682

2000 5.005 899 5.904 10.676
1r.tr. 1.815 160 1.975 2.934
2n.tr. 1.121 157 1.278 2.925
3r.tr. 1.009 252 1.261 2.017
4t.tr. 1.060 330 1.390 2.800

2001
1r.tr. 1.305 96 1.401 2.309

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
1r.tr. 124.324 63.652 18.268 4.156 26.980 37.438 274.818 105.877 380.695

Un repàs superficial i no exhaustiu a partir del mapa adjunt ofe-
reix una visió de la diversitat de projectes en curs; així, en el
terreny residencial i a banda de la important concentració de
promocions residencials força petites al nucli històric i consoli-
dat de Sant Andreu, destaquen algunes grans promocions al
Poblenou –entre elles, dues de les torres de Diagonal Mar, amb
un total de 254 habitatges– i, al districte de Sants-Montjuïc, el
conjunt de tres blocs aïllats amb un total de 144 habitatges en
l’antiga fàbrica Philips i els 112 habitatges corresponents a part
de la remodelació del barri del Polvorí. A Ciutat Vella, desta-
quen les obres de reformes i actualitzacions per a usos hotelers,
l’ampliació i remodelació del Palau de la Música i la primera
fase de la restauració del mercat del Born. Durant aquest tri-
mestre, també s’ha aprovat la primera fase del nou hotel a Dia-
gonal Mar i el moviment de terres de la nova cotxera d’autobu-
sos soterrada a Horta, a la falda de Collserola, amb capacitat per
més de 250 autobusos.  
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Preus al mercat immobiliari: habitatges i places d’aparcament

Evolució dels preus al mercat immobiliari residencial

Nota: Les dades de lloguer del 2001 corresponen al 1r.trimestre.
Font: Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona,
Forcadell, A. Jover-Cambra de la Propietat Urbana i elaboració pròpia.

Preu de venda (ptes/m2)

Segona mà

Període
Nova
planta

Preu
d’oferta

Preu
transacció

Preu
global

ponderat

Preu de 
lloguer

(ptes./m2/mes)

1986 70.852 57.814 315
1987 94.994 79.456 356
1988 141.090 132.815 468
1989 190.543 163.205 653
1990 203.274 195.829 822

1991 213.920 205.465 150.554 169.564 1.005
1992 229.614 214.459 190.107 201.959 1.109
1993 234.238 207.501 184.900 199.701 1.031
1994 233.907 212.757 197.475 208.405 954
1995 243.027 227.409 203.962 215.682 919

1996 238.474 214.826 198.462 210.466 903
1997 240.787 224.982 204.012 215.045 904
1998 255.508 246.440 241.462 245.676 876
1999 305.614 286.904 253.257 268.964 980
2000 350.403 343.063 288.089 306.783 1.103

1r.sem.2001 392.961 n.d. 315.016 338.400 1.188

Evolució dels preus dels habitatges
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Els indicis de desacceleració que es registraren a finals de
l’any passat s’han esvaït i han donat pas a un nou repunt
dels preus. No obstant això, les previsions de cara a la segona
meitat de l’any són de moderació d’aquest creixement.

Quan tot apuntava a una moderació del ritme de creixement dels
preus després dels significatius increments registrats durant el
1999 i la primera meitat del 2000, les primeres dades disponi-
bles pel 2001 mostren un repunt generalitzat dels preus. En un
escenari d’alentiment del creixement econòmic, la pràctica tota-
litat d’indicadors disponibles d’evolució de l’immobiliari resi-
dencial a Barcelona enfoquen en una mateixa direcció: en el
segment de nova planta l’increment registrat supera el quinze
per cent; un augment pràcticament idèntic al dels preu de tran-
saccions d’habitatges de segona mà i al del preu del lloguer. 

Aquest rebrot  dels preus no és exclusiu de Barcelona ni del seg-
ment residencial. Per àmbits, els increments es detecten també
a l’àrea d’influència de Barcelona, Catalunya, Madrid i Espa-
nya, tant en les dades de vendes efectives d’habitatges com en
els valors de les taxacions realitzades; per segments, els preus
de l’immobiliari destinat a oficines o locals comercials estan
situats també en una senda d’inequívoc signe alcista. En el cas
del segment residencial, hom considera insostenible a mitjà ter-
mini el manteniment d’un ritme de creixement d’aquesta mag-
nitud, i s’espera que en els propers mesos es temperi el ritme de
creixement.  

(ptes/m2/mes) Var. (%)
1r.tr.01/

Districte    1998 1999 2000 1r.tr.01 1r.tr.00

1. Ciutat Vella 809 897 1.016 1.171 27,6
2. L’Eixample 855 947 1.036 1.138 17,0
3. Sants-Montjuïc 855 955 1.095 1.205 17,7
4. Les Corts 1.053 1.260 1.551 1.866 42,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.041 1.219 1.361 1.368 3,2
6. Gràcia 905 972 1.140 1.158 5,8
7. Horta-Guinardó 831 917 1.060 1.117 10,3
8. Nou Barris 826 994 1.069 1.324 18,5
9. Sant Andreu 784 888 981 1.098 19,5
10. Sant Martí 840 928 1.059 1.097 13,6

Barcelona
Lloguer /m2 876 980 1.103 1.188 14,7
Lloguer mitjà contractual (ptes) 58.354 67.106 74.630 78.479 12,3
Superfície mitjana m2 71 71 71 70 0,0

Preu de lloguer dels habitatges a Barcelona 

Font: Agustí Jover, DGACAH i Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

BCN (prov.)        Catalunya Espanya

Habitatges hipotecats en finques urbanes

Import mitjà dels crèdits (milions pessetes)

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
1r.trim. 21.313 30.387 132.195
2n.trim. 20.769 29.757 127.396
3r.trim. 19.328 26.618 111.411
4t.trim. 18.240 25.780 109.893

2001
1r.trim. 19.980 28.110 125.665

1994 8,0 7,7 7,4
1995 8,3 7,9 7,4
1996 9,1 8,7 7,9

1997 9,9 9,5 8,5
1998 10,9 10,2 9,2
1999 12,2 11,5 10,3

2000 13,7 12,8 11,3
1r.trim. 13,1 12,4 11,0
2n.trim. 13,3 12,4 10,7
3r.trim. 13,8 13,1 11,7
4t.trim. 14,5 13,3 11,8

2001
1r.trim 14,2 13,3 12,0

Crèdit bancari per a adquisició d'habitatge i tipus d'interès
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Nota: Saldos a final de període. Tipus d’interès hipotecari del conjunt d’entitats.
Font: Banco de España i elaboració pròpia.

Font: Banco de España, Tecnigrama, Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament 
de Barcelona i elaboració pròpia.

Malgrat l’enfosquiment de les expectatives sobre el
creixement econòmic i la reducció de la demanda
acumulada …

En certa manera, aquests recents increments de preus resulten
paradoxals, si més no des del punt de vista del previsible com-
portament de la demanda. Per una banda, el creixement de preus
s’accentua a mesura que es confirma el deteriorament de la
situació econòmica general, amb els corresponents efectes sobre
l’ocupació a curt o a mitjà termini i, per tant, sobre la creació de
noves llars. En aquest sentit, les darreres previsions disponibles
dels agents de la propietat immobiliària –corresponents a la tar-
dor del 2000– apuntaven una caiguda de les compravendes a
Barcelona per l’evolució alcista dels preus, l’elevat cost de les
hipoteques i, sobretot, la creixent feblesa de la demanda.
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1. Ciutat Vella 256 357 323 221 231 166 
2. L’Eixample 1.056 1.266 1.935 859 477 394 
3. Sants-Montjuïc 852 964 1.279 351 246 203 
4. Les Corts 472 466 456 65 76 41 
5. Sarrià-Sant Gervasi 509 689 956 429 439 108 
6. Gràcia 249 266 305 282 301 288 
7. Horta-Guinardó 590 615 398 381 207 97 
8. Nou Barris 150 362 388 160 150 64 
9. Sant Andreu 337 499 639 593 397 374 

10. Sant Martí 1.093 1.367 2.280 1.052 2.112 1.293 

Barcelona 5.564 6.851 8.959 4.393 4.636 3.028 

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

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

Evolució de l’oferta d’habitatges de nova planta1

Districte 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Localització de l'oferta de nova planta per districtes

Habitatges
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Per una altra banda, l’augment de preus es produeix després
d’un seguit d’anys en els que tant la major disponibilitat de
l’oferta com l’evolució moderada dels preus i el descens dels
tipus d’interès han interactuat en favor de la demanda, de mane-
ra que una part molt important d’aquesta –tant de l’acumulada
en períodes d’increments de preus o d’oferta escassa, com de la
generacional–, ha estat satisfeta. Així ho confirma l’evolució
del mercat hipotecari espanyol, que ha estat un dels més dinà-
mics d’Europa i en el darrer quinquenni ha viscut el major cicle
expansiu des de la seva creació. Només cal pensar que el volum
de crèdit bancari concedit per adquisició d’habitatge s’ha qua-
druplicat en els darrers vuit anys. 

…l’empitjorament de les expectatives dels actius a la
borsa, l’augment de la inflació i l’estabilització dels tipus
d’interès reals en situació de mínims afavoreixen un retorn
de la inversió cap als actius immobiliaris, renovant la
pressió de la demanda sobre els preus.

Al costat dels elements que justificarien un afebliment de la
demanda se situen els que incideixen justament en sentit invers,
enfortint-la. Així, en aquests darrers mesos s’ha produït un
deteriorament de les expectatives de rendibilitat dels fons d’in-
versió i d’altres valors borsaris; en un context de repunt de la
inflació i de baixa remuneració dels dipòsits a termini, la inver-
sió en habitatge recupera part del seu atractiu. Especialment
quan els tipus d’interès semblen haver-se estabilitzat després
d’un any i mig de remuntada des dels mínims assolits a mitjans
del 1999, i presenten un lleu descens que afavoreix l’accés a un
habitatge en propietat.   

Tipologia de les noves promocions        (1r. sem. 2001)

1. Ciutat Vella — 100,- 100,- 12,8
2. L’Eixample — 100,- 100,- 16,4
3. Sants-Montjuïc 10,5 89,5 100,- 10,7
4. Les Corts 40,0 60,0 100,- 8,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 16,7 83,3 100,- 9,0
6. Gràcia 21,1 78,9 100,- 15,2
7. Horta-Guinardó 8,3 91,7 100,- 8,1
8. Nou Barris — 100,- 100,- 10,7
9. Sant Andreu — 100,- 100,- 24,9

10. Sant Martí — 100,- 100,- 53,9

Barcelona 7,4 92,6 100,- 20,3

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Tipologia
de les promocions (%)

Districte Unifam. Multifam. Total

Dimensió
mitjana

(habitatges/
promoció)
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1. Ciutat Vella 76,0 367.392 18,5 416.382 13,9 27,6 55,0 
2. L’Eixample 103,1 439.986 10,2 435.059 24,8 44,5 66,5 
3. Sants-Montjuïc 104,5 380.031 25,5 393.026 28,1 38,9 79,5 
4. Les Corts 212,7 463.159 –5,6 438.964 42,7 112,6 315,0 
5. Sarrià-Sant Gervasi 212,4 531.161 12,1 561.140 48,7 112,8 270,0 
6. Gràcia 117,1 391.593 17,2 412.423 15,0 46,3 72,0 
7. Horta-Guinardó 111,3 418.389 33,1 397.844 24,0 46,9 77,0 
8. Nou Barris 113,7 347.189 16,6 381.810 24,5 38,9 49,5 
9. Sant Andreu 111,7 325.856 6,2 354.423 22,1 35,9 49,0 

10. Sant Martí 108,2 328.050 9,9 343.494 18,0 34,6 55,0 

Barcelona 118,0 392.961 15,4 419.206 13,9 47,8 315,0

Preu mitjà de venda Preu de venda dels habitatges (milions ptes.)

Districte ptes./m2 variació1 (%) mínimvariació2 (%) mitjà màxim

Superfície
mitjana 

(m2 construïts)

1. Variació (1r. sem. 2001/1r. sem. 2000). 
2. Preu mitjà de les noves promocions acabades d’incorporar durant el 1r. semestre de 2001.
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

Preu dels habitatges de nova planta   (1r. semestre 2001)

Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges (1r. semestre 2001)

Evolució del preu mitjà dels
habitatges (ptes/m2)

disminueix
es manté
augmenta

Evolució de l'oferta
d'habitatges

disminueix
es manté
augmenta

Preus dels habitatges nous per districtes
(1r. semestre 2001)
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Aquests condicionants, vàlids com s’ha dit per Barcelona i la
resta d’àmbits utilitzats habitualment com a referència, es
reflecteixen en la sèrie d’habitatges hipotecats en finques urba-
nes. Si bé es recull l’afebliment de la demanda esmentat ante-
riorment –els habitatges hipotecats disminueixen en relació
amb el primer trimestre del 2000 a tots els àmbits analitzats–,
també reflecteixen una millora en relació amb el segon semes-
tre de l’any passat. En termes absoluts, s’han formalitzat més
hipoteques durant el primer trimestre del 2001 que durant el ter-
cer o el quart de l’any passat.  Es constata, per tant, la represa
del dinamisme, si bé les previsions de cara al futur apunten a
una moderació tant del dinamisme de la demanda com de les
transaccions realitzades i, en conseqüència, hom espera una
menor pressió sobre els preus. 
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milions de ptes.
Evolució del preu i de la superfície dels habitatges nous

m2

preu (milions ptes.) superfície (m2)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001
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Mitjana de preu i dormitoris per districtes
Nombre de dormitoris Preu (milions de ptes.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mitjana dormitori/habitatge preu mitjà (milions ptes)

Districtes
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20 o menys 91,5 8,5 0,0 0,0 0,0 100,-
20-25 30,9 51,0 18,1 0,0 0,0 100,-
25-30 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,-
30-35 2,8 22,9 56,7 17,5 0,0 100,-
35-40 0,6 16,6 38,2 44,7 0,0 100,-
40-45 0,0 0,0 46,0 36,0 18,0 100,-
45 o més 0,5 7,0 37,7 48,4 6,4 100,-

Total habitatges 5,4 19,6 42,5 29,3 3,1 100,-

Nombre de dormitoris

1 o cap 2 3 4 5 o més
Interval de preu
(milions de ptes.)

Total
habitatges

Distribució dels habitatges per intervals de preu i nombre de dormitoris (%) (1r. semestre 2001)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Preu (milions de ptes)

Districte menys de 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 més de 45 Total

1. Ciutat Vella 24,1 22,3 8,4 24,1 2,4 15,1 3,6 100,-
2. L’Eixample 0,0 0,3 4,6 15,5 5,1 12,7 61,9 100,-
3. Sants-Montjuïc 0,0 0,0 5,9 53,2 17,6 11,2 12,2 100,-
4. Les Corts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 70,7 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,-
6. Gràcia 1,0 16,0 3,8 11,1 18,4 13,5 36,1 100,-
7. Horta-Guinardó 0,0 6,3 2,1 9,4 28,1 16,7 37,5 100,-
8. Nou Barris 0,0 6,3 34,4 3,1 4,7 3,1 48,4 100,-
9. Sant Andreu 0,0 26,7 3,2 39,0 15,2 12,8 2,9 100,-

10. Sant Martí 0,3 7,2 4,4 40,0 38,0 6,5 3,5 100,-

Total Barcelona 1,5 9,5 4,9 30,3 22,9 9,9 21,1 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Distribució dels habitatges per districtes i preu (%) (1r. semestre 2001)

La interrelació dels diferents subsectors de l’immobiliari
residencial fa que el repunt dels preus es vagi traslladant
del mercat de compravenda al de lloguer i, dintre d’aquell,
del producte nou al de segona mà. 

Un dels aspectes més significatius de les dades dels primers
mesos de l’any és la coincidència del repunt dels preus a la tota-
litat de productes analitzats. L’explicació d’aquest fenomen rau
en la interconnexió existent entre els diferents segments del
mercat. La demanda –qualsevol consumidor– desitja un habi-
tatge que satisfaci les seves expectatives en termes de grandà-
ria, qualitat, serveis, equipaments, etc. 

Normalment, i més a Espanya que a d’altres llocs on té més pes
la mobilitat geogràfica, decantar-se per un segment concret és
una qüestió de disponibilitat econòmica. A Barcelona, el pes dels
habitatges de nova planta sobre el conjunt d’operacions realitza-
des és relativament petit, bàsicament perquè la ciutat està força
colmatada. Només en etapes expansives de renovació d’àmplies
zones urbanes com la segona meitat de la dècada passada,
l’oferta de nova planta arriba a tenir un pes significatiu. És en
aquest context d’oferta cada cop més escassa –una oferta que
pràcticament es ven sobre plànols–, i de tipus d’interès reals en
nivells molt baixos, que els preus repunten, anticipant-se a un
replegament de la demanda pel deteriorament de les condicions
econòmiques generals i del mercat laboral en particular. 
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Preu de les places d’aparcament en edificis residencials de nova planta.                                 (1r. semestre 2001)

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. 01/1r. sem. 00)
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

Preu mitjà Tipologia de l’oferta (%) 1

Districte milions ptes. variació (%) 2 sense oferta inclosa en el preu opcional Total

1. Ciutat Vella 2,7 –2,9 76,9 0,0 23,1 100,-
2. L’Eixample 3,3 6,1 54,2 8,3 37,5 100,-
3. Sants-Montjuïc 2,9 14,3 47,4 21,1 31,6 100,-
4. Les Corts 3,0 –4,5 20,0 20,0 60,0 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 3,0 –6,0 16,7 75,0 8,3 100,-
6. Gràcia 3,3 14,0 21,1 15,8 63,2 100,-
7. Horta-Guinardó 2,7 4,6 0,0 25,0 75,0 100,-
8. Nou Barris 2,9 8,7 50,0 0,0 50,0 100,-
9. Sant Andreu 2,9 7,8 26,7 6,7 66,7 100,-
10. Sant Martí 2,7 8,4 37,5 0,0 62,5 100,-

Barcelona 2,9 7,3 36,9 15,4 47,7 100,-

Evolució del preu de les places d'aparcament en edificis
residencials de nova planta

preus nominals preus constants 1989

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1r.s.
2001

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
milions de pessetes

2000

Les condicions vigents a l’immobiliari residencial a Barcelona
fan que, habitualment, els compradors d’un habitatge nou
siguin alhora venedors d’un de segona mà. Els quadres de l’a-
partat següent d’accessibilitat a l’habitatge il·lustren les dificul-
tats d’una família amb una renda mitjana per finançar l’adqui-
sició d’un habitatge nou, si no es disposa d’una renda extraor-
dinària com la que pot provenir de la venda d’un habitatge.
Així, aquests compradors del mercat nou provoquen, en un
intent de treure el màxim rendiment pel seu antic habitatge,
l’augment dels preus del mercat de segona mà. 

Si a més es considera que el mercat de segona mà actua en
molts casos com substitutiu del de nova planta –especialment a
zones molt consolidades o en un segment de producte que difí-
cilment emprenen els promotors en l’actualitat, com habitatges
molt petits tipus quart de casa de la Barceloneta o molt grans
com alguns dels edificis antics de l’Eixample–, s’entén que en
alguns casos els preus siguin perfectament equiparables als del
mercat de primera mà. Per últim, el segment de lloguer està
guanyant atractiu molt ràpidament després d’un seguit d’anys
d’atonia a causa de l’escassa oferta disponible –sobretot d’una
certa qualitat–, i de la creixent presència de població flotant a la
ciutat.  
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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. 
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L’augment dels preu de venda del sostre residencial
durant el primer semestre d’enguany provoca un empitjo-
rament del cost d’accés a un habitatge en propietat.

Abans d’iniciar l’anàlisi d’aquestes dades, i en atenció als lec-
tors habituals d’aquest apartat, volem cridar l’atenció sobre els
canvis introduïts en la sèrie de la renda familiar disponible uti-
litzada fins ara. Canvis que responen a la conveniència d’equi-
parar la nostra estimació a la que recentment ha publicat
l’Idescat corresponent al 1996. Es tracta d’homogeneïtzar fins
on sigui possible les bases de dades utilitzades per aquests càl-
culs amb les que s’utilitzen en altres informes més especialit-
zats, triant sempre la font estadística que, a priori, ofereix més
garanties.   

La revisió d’aquesta sèrie ha implicat una lleu disminució de la
renda familiar estimada que ha repercutit en un empitjorament
de l’esforç econòmic en termes de quota mensual sobre renda
d’aproximadament un dos per cent. El resultat d’aquest canvi
ha estat un desplaçament a l’alça de la curva corresponent sense
modificar la seva forma ni els punt d’inflexió. Els valors mí-
nims continuen situats als anys 1998-1999 en el cas dels habi-
tatges nous, alhora que l’esforç econòmic, considerant la nova
estimació de la renda familiar disponible, s’ha increment lleu-
ment.

Accessibilitat familiar a l’habitatge a Barcelona

RFD (Renda 
Entrada Finançament Esforç econòmic

Preu de venda familiar disponible) Preu/ En Tipus Quota mensual en % RFD

(milers ptes.) (milers ptes.) RFD milers ptes. s/RFD d’interès (%) (milers ptes) SBF ABF

Nova planta

1991 26.246 3.587 7,3 7.874 2,2 16,0 289 96,7 86,7
1992 28.937 3.782 7,7 8.681 2,3 15,0 304 96,4 86,9
1993 30.198 3.915 7,7 9.059 2,3 14,0 302 92,4 82,6
1994 29.159 4.125 7,1 8.748 2,1 10,4 240 69,9 60,9
1995 30.517 4.347 7,0 9.155 2,1 11,0 260 71,8 62,8
1996 27.673 4.537 6,1 6.918 1,5 9,5 231 61,0 52,0
1997 27.650 4.831 5,7 5.530 1,1 6,9 210 52,2 42,7
1998 29.250 5.120 5,7 4.388 0,9 5,7 217 50,9 41,8
1999 39.980 5.501 7,3 5.997 1,1 4,7 232 50,6 45,2
2000 44.610 5.949 7,5 6.692 1,1 5,7 282 56,9 51,9

1r.sem 2001 47.840 6.165 7,8 7.176 1,2 6,2 314 61,1 56,2

Segona mà

1991 13.550 3.587 3,8 4.065 1,1 16,0 149 49,9 39,9
1992 17.110 3.782 4,5 5.133 1,4 15,0 180 57,0 47,5
1993 16.641 3.915 4,3 4.992 1,3 14,0 166 50,9 41,1
1994 17.773 4.125 4,3 5.332 1,3 10,4 147 42,6 33,6
1995 17.337 4.347 4,0 5.201 1,2 11,0 148 40,8 31,7
1996 17.266 4.537 3,8 4.317 1,0 9,5 144 38,0 29,0
1997 17.951 4.831 3,7 3.590 0,7 6,9 136 33,9 24,4
1998 22.456 5.120 4,4 3.368 0,7 5,7 167 39,1 30,0
1999 26.643 5.501 4,8 3.996 0,7 4,7 155 33,7 28,3
2000 28.809 5.949 4,8 4.321 0,7 5,7 182 36,8 31,7

1r.sem 2001 31.500 6.165 5,1 4.725 0,8 6,2 207 40,2 35,3
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Accessibilitat familiar a l’habitatge als districtes de Barcelona (1r.semestre 2001)

RFD (Renda 
Entrada Finançament Esforç econòmic

Preu de venda familiar disponible) Preu/ En Tipus Quota mensual en % RFD

(milers ptes.) (milers ptes.) RFD milers ptes. s/RFD d’interès (%) (milers ptes) SBF ABF

Nova planta

1. Ciutat Vella 27.570 3.734 7,4 4.136 1,1 6,2 180,8 58,1 50,1
2. l’Eixample 44.540 6.769 6,6 6.681 1,0 6,2 292,1 51,8 47,3
3. Sants-Montjuïc 38.860 5.438 7,1 5.829 1,1 6,2 254,8 56,2 50,7
4. Les Corts 112.570 8.778 12,8 16.886 1,9 6,2 738,2 100,9 97,5
5. Sarrià-Sant Gervasi 112.820 9.042 12,5 16.923 1,9 6,2 739,9 98,2 94,9
6. Gràcia 46.320 5.943 7,8 6.948 1,2 6,2 303,8 61,3 56,3
7. Horta-Guinardó 46.930 5.728 8,2 7.040 1,2 6,2 307,8 64,5 59,2
8. Nou Barris 38.920 4.674 8,3 5.838 1,2 6,2 255,2 65,5 59,1
9. Sant Andreu 35.860 5.637 6,4 5.379 1,0 6,2 235,2 50,1 44,7

10. Sant Martí 34.610 5.909 5,9 5.192 0,9 6,2 227,0 46,1 41,0

Barcelona 47.840 6.165 7,8 7.176 1,2 6,2 313,7 61,1 56,2

Segona mà

1. Ciutat Vella 22.600 3.734 6,1 3.390 0,9 6,2 148,2 47,6 39,6
2. l’Eixample 37.850 6.769 5,6 5.678 0,8 6,2 248,2 44,0 39,6
3. Sants-Montjuïc 29.600 5.438 5,4 4.440 0,8 6,2 194,1 42,8 37,3
4. Les Corts 41.760 8.778 4,8 6.264 0,7 6,2 273,9 37,4 34,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 46.820 9.042 5,2 7.023 0,8 6,2 307,0 40,7 37,4
6. Gràcia 30.850 5.943 5,2 4.628 0,8 6,2 202,3 40,8 35,8
7. Horta-Guinardó 27.780 5.728 4,8 4.167 0,7 6,2 182,2 38,2 32,9
8. Nou Barris 24.830 4.674 5,3 3.725 0,8 6,2 162,8 41,8 35,4
9. Sant Andreu 27.450 5.637 4,9 4.118 0,7 6,2 180,0 38,3 33,0

10. Sant Martí 28.040 5.909 4,7 4.206 0,7 6,2 183,9 37,3 32,3

Barcelona 31.500 6.165 5,1 4.725 0,8 6,2 206,6 40,2 35,3

Després d’un 2000 marcat per un moderat encariment del diner
–un punt percentual més que el 1999 en termes de mitjana anual
que equival a un augment del vint per cent de la càrrega finan-
cera suportada per un crèdit hipotecari– durant el primers
mesos d’enguany s’ha mantingut la mateixa tendència i intensi-
tat. Una evolució que s’ha fet extensible als preus de venda del
sostre residencial, especialment en el mercat de segona mà. La
suma d’aquests dos factors ha pressionat a l’alça la quota men-
sual del crèdit hipotecari per quart any consecutiu. L’augment
de la renda familiar a una taxa anual del set per cent nominal ha
permès temperar l’impacte de l’augment de la quota mensual en
termes d’esforç econòmic.

L’esforç econòmic que assumeix una família en la compra
d’un habitatge durant el primer semestre del 2001 supera
en un vint per cent el mínim dels darrers quinze anys.

Segons el model utilitzat, una família amb uns ingressos ajustats
a la mitjana estimada que hagi adquirit un habitatge –nou o de
segona mà– de preu igualment mitjà i que el financia amb un
crèdit hipotecari ajustat als supòsits considerats, haurà de desti-
nar aproximadament un seixanta i un quaranta per cent respecti-
vament dels seus ingressos anuals a pagar les quotes d’amortit-
zació del crèdit hipotecari durant el primer any de vigència. Un
esforç econòmic entre un set i un nou per cent superior al que
hauria assumit si aquesta inversió s’hagués fet un any abans. 

Apurant les possibilitats teòriques del model i basant-nos en que
la demanda es decanta majoritàriament per l’oferta residencial
més propera al seu domicili, s’observen diferències substancials
en l’esforç econòmic per districtes en relació amb la mitjana de
la ciutat. Són resultats que, tret d’algunes sorpreses, s’ajusten al
que hom pot esperar. En el segment de la nova construcció, dei-
xant de banda els valors de Les Corts i Sant Gervasi –derivats
d’una oferta escassa i de molt alt estànding– sorprèn l’esforç
econòmic superior a la mitjana de la ciutat que han d’abordar els
residents d’Horta-Guinardó i especialment de Nou Barris. En
aquest cas, és el resultat d’encarar una de les rendes disponibles
per càpita més baixes de la ciutat amb una oferta residencial
escassa. Tot el contrari del que succeeix a Sants-Montjuïc, Sant
Andreu i Sant Martí, amb un nivell de renda superior a Nou
Barris però inferior a la mitjana de la ciutat.    
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Barcelona i Madrid i
Variació (%) àrea d’influència àrea d’influència

Habitatge nou

1r.tr.2001 / 1r.tr.2000 15,7 21,4
1r.tr.2000/1r.tr.1999 19,6 9,4
2000/1999 16,4 15,0

Habitatge de 2a mà

1r.tr.2001 / 1r.tr.2000 17,6 18,1
1r.tr.2000/1r.tr.1999 16,7 12,3
2000/1999 17,0 14,4
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Valors de taxació al mercat immobiliari residencial

Evolució dels valors de taxació (ptes/m2)
Habitatge nou Habitatge de 2a mà

Barcelona Madrid Barcelona Madrid
i àrea i àrea i àrea i àrea 

d’influència d’influència d’influència d’influència

1987 72.947 104.947 50.540 72.594
1988 99.220 134.725 72.685 97.794
1989 124.458 156.387 93.563 126.720
1990 150.420 202.748 112.834 142.987
1991 178.787 221.424 134.346 167.865
1992 151.334 184.150 130.388 164.207

1993 156.864 185.562 135.475 167.052
1994 164.167 192.794 141.721 168.917
1995 168.116 195.808 144.889 175.515
1996 171.101 195.076 148.638 178.998
1997 180.149 197.900 153.909 178.080
1998 200.512 207.253 164.949 181.047

1999 229.533 220.829 189.932 195.331
1r.tr. 214.729 214.928 178.998 188.085
2n.tr. 226.373 220.046 186.104 192.218
3r.tr. 231.411 220.594 191.819 197.693
4t.tr. 245.620 227.747 202.805 203.329

2000 267.257 253.995 222.178 223.385
1r.tr. 256.765 235.045 208.817 211.256
2n.tr. 261.063 255.136 218.426 218.967
3r.tr. 271.823 254.202 226.753 228.451
4t.tr. 279.375 271.598 234.714 234.867

2001
1r.tr. 297.163 285.448 245.658 249.475

Font: Ministerio de Fomento
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En la línia dels preus de venda, els valors de taxació dels habi-
tatges de Barcelona i àrea d’influència han començat el 2001
mantenint la tònica fortament alcista del bienni anterior. La mit-
jana del conjunt de les operacions de taxació corresponents al
primer trimestre d’enguany s’ha situat lleument per sobre de les
254.000 ptes./m2, un 17,3 per cent més que un any enrere.
Durant el mateix període, l’evolució corresponent a Madrid i
àrea d’influència –un 18,6 per cent d’increment interanual– ha
estat notablement superior a la registrada en anys anteriors i
també a la de Barcelona. 

La relativa estabilitat dels tipus d’interès en zona de
mínims, la baixa taxa de morositat que actualment
suporten les entitats financeres i el marc de competència
en el que operen, permeten una major discrecionalitat que
en èpoques passades pel que fa a la valoració dels
habitatges a efectes d’hipoteca. 

Si es contempla aquesta evolució en la perspectiva dels darrers
anys –gràfic adjunt– s’observa que, segons els valors de taxa-
ció, l’actual cicle alcista del mercat immobiliari residencial
s’inicia aproximadament un any abans a l’àrea de Barcelona
que no pas a la de Madrid. Aquest fet, afegit a que pràcticament
durant tota la dècada dels noranta el major dinamisme quant a
preus ha correspost a Barcelona, explica que els valors de taxa-
ció del conjunt del mercat residencial s’hagin igualat a les dues
àrees per primera vegada d’ençà que es disposa d’aquesta infor-
mació. El diferencial favorable a l’àrea de Barcelona en el seg-
ment de la nova construcció –poc significatiu sobre el total de
taxacions tant aquí com a Madrid– es veu compensat per la
posició inversa en el cas de la segona mà.  



VI. Ocupació, oferta d’activitat
econòmica i salaris
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Estimació de la població activa i ocupada
Població Activa Residents ocupats

Barcelona Regió Metropolitana Catalunya Barcelona RMB

Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Total Total

31 des. 92 703.983 408.313 295.670 1.745.789 1.078.796 666.993 2.492.300 634.492 1.540.611
31 des. 93 695.445 392.369 303.076 1.832.178 1.100.148 732.030 2.573.700 609.109 1.572.425
31 des. 94 686.907 393.837 293.070 1.850.809 1.103.738 747.071 2.617.400 599.989 1.603.232
31 des. 95 678.369 376.385 301.984 1.871.244 1.104.763 766.481 2.663.500 602.301 1.650.361
31 des. 96 679.737 377.372 302.365 1.896.387 1.119.434 776.953 2.696.600 613.112 1.693.393
31 des. 97 676.063 369.574 306.489 1.881.223 1.110.390 770.833 2.691.000 617.199 1.703.854
31 des. 98 672.146 370.998 301.148 1.864.870 1.090.018 774.852 2.692.300 622.206 1.719.079

31 març 99 671.838 375.181 296.657 1.863.592 1.085.086 778.506 2.686.400 622.735 1.722.359
30 juny 99 665.640 368.921 296.719 1.849.700 1.081.424 768.276 2.670.000 619.895 1.719.170
30 set. 99 665.766 367.669 298.097 1.848.140 1.084.051 764.089 2.691.200 620.639 1.718.995
31 des. 99 670.120 364.476 305.644 1.856.450 1.073.253 783.197 2.686.700 625.950 1.729.280

31 març 00 671.270 370.850 300.420 1.861.200 1.072.560 788.640 2.689.900 627.505 1.735.605
30 juny 00 671.400 372.950 298.450 1.861.860 1.067.140 794.720 2.704.100 629.638 1.743.080
30 set. 00 672.780 372.070 300.710 1.867.520 1.069.560 797.960 2.738.600 630.690 1.746.400
31 des.00 677.050 371.550 305.500 1.885.240 1.079.420 805.820 2.731.400 636.160 1.765.772

31 març 01 668.870 366.300 302.570 1.851.515 1.071.880 779.635 2.699.500 627.451 1.729.612

Nota: Les dades dels últims quatre trimestres són provisionals.
Font: Estimació pròpia a partir de les dades censals, de l’Enquesta de Població Activa per a Barcelona i província, i de les dades d’atur registrat.

La desacceleració del creixement econòmic es comença 
a reflectir en l’evolució de variables bàsiques del mercat 
de treball com ara els volums d’actius i ocupats, l’atur
registrat i el nombre de contractes laborals formalitzats.
Una contracció que de moment no ha afectat el procés
d’afiliació d’actius a la Seguretat Social.

L’evolució del mercat de treball metropolità durant els primers
mesos d’enguany permet lectures diverses que sense ser radi-
calment contradictòries no són fàcils de compatibilitzar. Darre-
rament s’ha accentuat el fet que a mesura que s’avança en la
integració i l’estudi de la informació disponible, s’obtenen va-
loracions que poden ser notablement divergents segons quines
siguin les variables i fonts estadístiques utilitzades. Aquesta és
una problemàtica que acostuma a passar força desapercebuda
pel lector atès el tractament notablement segmentat que sol me-
rèixer aquesta informació.  

Si la valoració es fa a partir de l’evolució dels resultats de l’En-
questa de Població Activa (EPA) i de l’atur registrat segons les
Oficines de Treball de la Generalitat (les antigues oficines de
l’INEM a Catalunya), les dades del primer quadrimestre apun-
ten a un clar estroncament de la tendència expansiva dels ni-
vells d’ocupació vigent d’ençà 1994. 

març 2001/ 31 des. 2000/ 31 des. 1999/
Variació març 2000 31 des.1999 31 des.1998

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

RMB
Total actius –0,5 1,6 –0,5
Homes –0,1 0,6 –1.5
Dones –1,1 2,9 1.1

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

.

Taxes d’activitat i d’ocupació (Barcelona)

Període Total Homes Dones

Taxa d’activitat

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

1r.tr.2000 67,9 77,4 59,1
2n.tr.2000 68,2 78,4 58,7
3r.tr.2000 69,1 79,1 59,8
4t.tr.2000 69,5 79,5 60,3

1r.tr.2001 69,5 79,6 60,2

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

1r.tr.2000 59,8 69,5 50,7
2n.tr.2000 60,7 70,6 51,6
3r.tr.2000 61,8 71,3 52,9
4t.tr.2000 62,3 72,4 53,1

1r.tr.2001 62,1 71,3 53,6
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Evolució de l’atur registrat a Barcelona i a la Regió Metropolitana

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

Període Total Masculí Femení <25 anys 45 i més Indústria Construcció Serveis S.o.a.

Barcelona

31 des. 1992 69.491 32.795 36.696 14.029 19.055 23.785 4.461 37.193 3.956
31 des. 1993 86.336 44.246 42.090 18.432 23.765 28.785 5.567 46.312 5.529
31 des. 1994 86.918 45.129 41.789 16.806 27.639 28.922 5.183 45.611 7.016
31 des. 1995 76.068 38.808 37.260 11.121 27.890 23.658 4.535 40.906 6.793
31 des. 1996 66.625 33.273 33.352 9.255 26.114 18.554 3.946 36.435 7.511
31 des. 1997 58.864 28.026 30.838 7.584 23.037 14.196 3.259 34.114 7.105
31 des. 1998 49.940 22.837 27.103 5.113 21.292 11.859 2.590 29.793 5.501

31 març 1999 49.103 22.136 26.967 4.899 21.048 11.343 2.451 29.576 5.520
30 juny 1999 45.745 20.483 25.262 3.991 20.393 10.636 2.393 27.533 4.956
30 set. 1999 45.127 20.108 25.019 4.011 20.124 10.390 2.401 27.208 4.891
31 des. 1999 44.171 19.944 24.227 3.488 20.542 10.032 2.330 27.103 4.503

31 març 2000 43.765 19.633 24.132 3.621 20.280 9.568 2.252 27.254 4.520
30 juny 2000 41.782 18.201 23.581 3.191 19.770 8.925 2.162 26.338 4.211
30 set. 2000 42.097 18.104 23.993 3.301 19.510 8.770 2.255 26.917 4.001
31 des. 2000 40.889 18.024 22.865 2.993 19.163 8.571 2.231 26.199 3.744

31 març 2001 41.419 18.263 23.156 3.323 19.191 8.299 2.229 27.235 3.520
30 abril 2001 40.973 18.047 22.926 3.180 19.081 8.239 2.228 26.942 3.433

Regió Metropolitana

31 des. 1992 205.248 94.980 110.268 55.186 43.936 87.125 19.395 84.296 13.813
31 des. 1993 259.753 132.910 126.843 73.260 61.738 105.867 24.933 108.209 19.869
31 des. 1994 247.577 125.478 122.099 61.345 63.764 96.656 21.921 104.999 23.032
31 des. 1995 220.883 109.646 111.237 44.857 66.167 80.441 19.440 97.275 22.807
31 des. 1996 202.994 99.511 103.483 38.954 66.000 67.857 17.991 92.253 24.018
31 des. 1997 177.369 82.619 94.750 30.720 59.740 54.737 14.641 86.387 20.641
31 des. 1998 145.791 64.634 81.157 20.294 54.506 45.563 10.684 74.018 14.735

31 març 1999 140.715 60.758 79.957 18.601 53.385 43.283 9.781 72.695 14.281
30 juny 1999 130.530 55.374 75.156 15.509 51.672 39.904 9.271 67.536 13.145
30 set. 1999 129.145 54.929 74.216 15.537 51.026 39.042 9.601 67.420 12.419
31 des. 1999 127.162 54.890 72.272 13.256 52.126 38.184 9.425 67.401 11.512

31 març 2000 125.595 53.138 72.457 14.402 51.348 36.146 8.975 68.303 11.569
30 juny 2000 118.780 48.573 70.207 12.538 49.727 34.121 8.411 64.761 10.998
30 set. 2000 121.118 49.646 71.472 13.321 49.367 34.320 9.207 66.641 10.463
31 des. 2000 119.470 50.426 69.044 12.647 48.957 34.216 9.217 65.996 9.558

31 març 2001 121.903 50.994 70.909 13.785 49.266 33.707 8.993 69.500 9.210
30 abril 2001 121.107 50.712 70.395 13.253 49.068 33.754 9.121 68.732 9.013

Catalunya

31 des. 2000 166.994 67.930 99.064 19.186 67.711 46.578 13.162 93.662 12.438
31 març2001 167.776 67.532 100.244 20.182 66.753 45.830 12.634 95.891 12.262
30 abril 2001 163.434 66.135 97.299 18.838 65.701 45.640 12.735 91.905 11.989

Barcelona RMB

ab. 2001/ des. 2000/ ab. 2001/ des. 2000/
Variació (%) ab. 2000 des. 1999 ab. 2000 des. 1999

Total –3,9 –7,4 –0,7 –6,0
Masculí –5,3 –9,6 –1,4 –8,1
Femení –2,8 –5,6 –0,2 –4,5
<25 anys –2,5 –14,2 –0,7 –4,6
45 i més –4,8 –6,7 –3,0 –6,1

Agr.,ram.i pesca –17,1 –29,1 –13,5 –43,8
Indústria –11,6 –14,6 –5,1 –10,4
Construcció 1,1 –4,2 3,2 –2,2
Serveis 0,9 –3,3 4,0 –2,1
S.o.a. –19,6 –16,9 –17,9 –17,0

Un canvi de trajectòria derivat bàsicament del suposat estanca-
ment de la població activa del conjunt de la província de Barce-
lona i en menor mesura, de la desacceleració del ritme de des-
cens de l’atur. Una valoració que no millora substancialment si
s’utilitzen únicament les xifres de l’EPA, que d’altra banda és
la font estadística que ofereix els volums més baixos d’ocupa-
ció. A l’altre extrem, els registres d’actius ocupats afiliats a la
Seguretat Social tant a Barcelona com al conjunt de la regió
metropolitana han continuat augmentant a ritmes semblants als
registrats durant el 2000, molt superiors en tots els casos als de
les altres alternatives. 
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Alguns dels principals indicadors del mercat de treball
perden eficàcia a mesura que creix la inestabilitat laboral 
i augmenten els fluxos migratoris.

La pèrdua de dinamisme en la creació d’ocupació que es
desprèn dels diferents indicadors del mercat de treball, amb
l’excepció ja esmentada del d’afiliats a la Seguretat Social, obe-
eix parcialment a mancances de la informació disponible impu-
tables a la creixent incapacitat d’alguns dels instruments utilit-
zats per captar l’evolució contínua del mercat de treball. Sense
entrar en detalls que no corresponen a un comentari de conjun-
tura, hom intueix que ni els registres de l’atur ni el treball de
camp de l’EPA poden mantenir el mateix nivell d’eficàcia a
mesura que, en un entorn de creixent liberalització del mercat
de treball, augmenten o es consoliden les elevades ràtios d’i-
nestabilitat contractual de la població ocupada i augmenten els
fluxos migratoris. Dos elements cabdals en l’evolució recent
del mercat de treball, que coincideixen amb un notable augment
dels nivells de formació i d’informació de les noves genera-
cions que s’incorporen al món laboral.

Taxes d’atur registrat

Període Barcelona RMB Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

31 des. 1992 9,9 8,0 12,4 11,8 8,8 16,5 11,2 8,2 15,9 15,4
31 des. 1993 12,4 11,3 13,9 14,2 12,1 17,3 13,8 11,6 17,2 17,6
31 des. 1994 12,7 11,5 14,3 13,4 11,4 16,3 12,6 10,4 15,9 16,5
31 des. 1995 11,3 10,3 12,3 11,8 9,9 14,5 11,1 9,1 14,1 15,1
31 des. 1996 9,8 8,8 11,0 10,7 8,9 13,3 10,2 8,3 13,1 13,8
31 des. 1997 8,7 7,6 10,1 9,4 7,4 12,3 8,9 6,9 12,0 12,8
31 des. 1998 7,4 6,2 9,0 7,8 5,9 10,5 7,4 5,4 10,1 11,0

31 març 1999 7,3 5,9 9,1 7,6 5,6 10,3 7,0 5,0 9,9 10,8
30 juny 1999 6,9 5,6 8,5 7,1 5,1 9,8 6,4 4,5 9,2 9,9
30 set. 1999 6,8 5,5 8,4 7,0 5,1 9,7 6,3 4,4 9,0 9,5
31 des. 1999 6,6 5,5 7,9 6,8 5,1 9,2 6,5 4,7 9,0 9,7

31 març 2000 6,5 5,3 8,0 6,7 5,0 9,2 6,3 4,5 8,9 9,7
30 juny 2000 6,2 4,9 7,9 6,4 4,6 8,8 5,8 4,0 8,3 8,9
30 set. 2000 6,3 4,9 8,0 6,5 4,6 9,0 5,9 4,1 8,3 8,9
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 6,2 5,0 7,7 6,6 4,8 9,1 6,2 4,3 8,9 9,3
30 abril 2001 6,1 4,9 7,6 6,5 4,7 9,0 6,1 4,2 8,6 9,1

Variació interanual de l'atur registrat
(%)
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Tot i que es fa difícil parlar d’estancament o lleu retrocés de la
població activa quan les taxes d’activitat femenina es mouen
tot just a l’entorn del seixanta per cent de la població en edat de
treballar –gairebé vint punts relatius menys que les masculi-
nes– i les altes d’ocupats a la Seguretat Social no paren de créi-
xer, les dades de l’EPA són contundents. Segons aquesta font,
quatre anys de creixement sostingut del PIB metropolità a l’en-
torn del quatre per cent en termes reals no han estat suficients
per aconseguir incrementar la població activa ni la taxa d’acti-
vitat. Un resultat decebedor i alhora increïble que contrasta
amb l’increment del 21 per cent que en el mateix període ha as-
solit el total d’afiliats ocupats a la Seguretat Social. Un aug-
ment que inclou l’aflorament d’un percentatge significatiu
d’ocupació submergida.

Font: Elaboració pròpia amb dades de les OTG, INEM i EPA.
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Distribució dels contractes registrats

Font: Dades facilitades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

1r.tr.2001/
Variació 1r.tr.2000 2000/1999 1999/1998

Total contractes –7,6 1,1 16,5
Temporals –8,3 1,6 14,4
Indefinits –3,8 –1,8 30,5

La creixent dificultat per continuar avançant en 
la reducció de l’atur es deu tant al refredament 
de l’economia com a l’escassetat de mà d’obra disponible.

Durant el primer quadrimestre d’enguany s’ha accentuat l’alen-
timent de la trajectòria descendent de l’atur registrat, especial-
ment a l’entorn metropolità. Després de cinc anys de reducció
sostinguda amb variacions anuals a l’entorn del 10-15 per cent
i de retallar a la meitat les taxes d’atur, el marge per a continuar
restant efectius als registres de l’atur és mínim. La cota dels
quaranta mil desocupats registrats a les oficines d’ocupació de
la ciutat, equivalent a una taxa d’atur de l’ordre del sis per cent,
apareix com un sostre difícil de superar. Un sostre derivat més
de la proximitat als nivells d’atur friccional afectat per un ele-
vat component estructural que no pas, evidentment, d’una situa-
ció de plena ocupació.      

La desacceleració del descens de l’atur durant el primer terç
d’enguany és una característica general no tan sols a tots els
àmbits considerats sinó que també caracteritza la pràctica tota-
litat dels diversos segments de l’atur. La davallada de les xifres
de desocupats s’ha moderat fins a taxes testimonials entre els
més joves i les dones, especialment a l’entorn metropolità. Per
contra, l’atur masculí i el de les persones de 45 i més anys han
estat els col·lectius més beneficiats. Una evolució que s’explica
en part pel bon comportament de l’atur d’origen industrial i del
de llarga durada.

Contractes registrats
milers variació (%)
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Contractes indefinits

Contractes indefinits/T otal contractes

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
1r.tr. 153.555 129.755 23.800
2n.tr. 160.535 136.828 23.707
3r.tr. 137.718 121.801 15.917
4t.tr. 227.738 202.155 25.583

1999 791.822 675.673 116.149
1r.tr. 199.731 171.006 28.725
2n.tr. 189.411 156.540 32.871
3r.tr. 179.737 156.712 23.025
4t.tr. 222.943 191.415 31.528

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
1r.tr. 204.647 173.520 31.127
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Homes Dones

Variació (%) Indefinits Temporals Indefinits Temporals

1r.tr.2001/1r.tr.2000 –5,4 –6,6 –1,8 –9,7
2000/1999 –2,3 0,0 –1,2 3,1
1999/1998 22,6 12,1 41,2 16,7

L’atur d’origen industrial continua assolint nous 
mínims, alhora que es detecten els primers repunts 
a la Construcció i els Serveis.

Del comportament de l’atur a nivell de sectors econòmics crida
especialment l’atenció l’increment, per primera vegada en els
darrers set anys, del nombre de desocupats de la Construcció i
els Serveis. Un canvi de tendència que es pot interpretar com la
típica reacció tècnica que es produeix quan el nivell d’atur es
manté relativament estable en una zona de mínims, amb una
taxa d’atur sectorial inferior al cinc per cent. En tot cas, i amb
independència del possible caràcter puntual i fins a cert punt
estacional d’aquest increment, no deixa de ser un primer indici
del canvi d’escenari que es prepara si s’accentua el refredament
del creixement econòmic.  

De manera plenament congruent amb l’evolució de les xifres
d’atur, la contractació laboral durant els primers mesos d’en-
guany ha evolucionat a la baixa confirmant la trajectòria ence-
tada a mitjan del 2000. El lleu repunt de la contractació indefi-
nida durant el mes d’abril no ha estat suficient per capgirar la
tendència descendent però deixa la porta oberta a una recupera-
ció dels nivells de contractació de cara l’estiu. Un dels pocs
aspectes positius d’aquesta situació és que ha augmentat lleu-
ment el pes relatiu de la contractació indefinida sobre el total
gràcies –aquest és un aspecte menys positiu– a la notable dava-
llada de la contractació temporal.

Augmenta el protagonisme de la mà d’obra femenina en la
contractació indefinida.

Enmig de la reducció general del nombre de contractes de tre-
ball signats –derivada bàsicament de l’evolució a la baixa de la
contractació temporal i especialment de les modalitats més pre-
càries– el col·lectiu femení de la ciutat n’ha sortit lleument afa-
vorit malgrat suportar la retallada més intensa del nombre de
contractes signats. El fet és que ha aconseguit augmentar la se-
va presència en l’assignació dels contractes indefinits –espe-
cialment de la mà de la contractació a temps parcial– de tal
manera que s’ha escurçat sensiblement el diferencial favorable
encara als homes. 

La reducció del nombre de contractes temporals ha estat espe-
cialment accentuada entre els signats per les dones. Les moda-
litats que han anat més a la baixa aquest començament d’any
han estat les de temps parcial –amb un clar transvasament cap
a la modalitat dels indefinits– i els de durada indeterminada per
obra o servei.          

Contractes segons tipologia i sexe             (1r.tr.2001)

Contractes Total Homes Dones

Indefinits 31.127 16.559 14.568
—a temps parcial 5.965 2.321 3.644
—ordinaris 11.550 6.937 4.613
—minusvàlids 220 141 79
—incentivats 8.728 4.636 4.092
—convertits en indefinits 4.664 2.524 2.140

Temporals 173.520 83.863 89.657
—pràctiques 1.795 810 985
—temps parcial 43.696 16.305 27.391
—bonificats 87 59 28
—minusvàlids 249 136 113
—obra o servei 47.896 29.137 18.759
—eventuals 57.252 30.618 26.634
—interinitat 17.520 4.418 13.102
—formació 669 393 276
—resta 4.356 1.987 2.369

Contractes temporals segons durada (mesos)

Període <1 1-6 6-18 >18 Indeterm.

1998 181.707 185.769 18.842 575 203.646
1r.tr. 36.766 40.273 4.013 188 48.515
2n.tr. 42.403 44.458 3.258 136 46.573
3r.tr. 39.929 40.149 4.025 103 37.595
4t.tr. 62.609 60.889 7.546 148 70.963

1999 181.463 212.914 22.130 641 258.525
1r.tr. 51.078 50.802 4.758 184 64.184
2n.tr. 41.655 49.551 3.922 134 61.278
3r.tr. 41.303 51.050 5.587 164 58.608
4t.tr. 47.427 61.511 7.863 159 74.455

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
1r.tr. 37.894 56.907 5.860 167 72.692
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Treballadors afiliats a la Seguretat Social

Règim General Autònoms Total afiliats

Període Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya

31 des. 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 març 1999 751.652 1.488.329 2.020.932 117.647 311.361 468.967 911.300 1.845.730 2.569.100
30 juny 1999 769.568 1.531.496 2.098.329 117.897 312.645 473.288 925.700 1.886.200 2.650.600
30 set. 1999 774.230 1.539.375 2.097.625 117.461 312.002 473.449 926.000 1.894.190 2.650.100
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

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

31 març 2001/ 31 des. 2000/ 31 des. 1999/
Variació (%) 31 març 2000 31 des. 1999 31 des.1998

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

El que es presenta com el setè any d’augment sostingut 
del nombre d’ocupats afiliats a la Seguretat Social a la
regió metropolitana s’inicia amb un creixement interanual
superior al quatre per cent.

Com ja s’ha avançat en l’apartat anterior, l’afiliació d’actius a
la Seguretat Social ha estat un dels pocs indicadors d’activitat
econòmica capaç de mantenir durant el primer trimestre d’en-
guany una trajectòria clarament expansiva, en la línia de la de
final del 2000. Es palesa però, especialment a l’àmbit metropo-
lità, un cert alentiment del creixement, previsible després de
quatre anys d’expansió ininterrompuda a una taxa anual mitja-
na del cinc per cent. En termes absoluts, s’ha registrat un incre-
ment de més de 85.000 nous afiliats els darrers dotze mesos
que, comparat amb l’augment de 108.000 dels dotze mesos an-
teriors, equival a una pèrdua de cotitzants de l’ordre del vint per
cent anual.

Els més de dos milions d’ocupats que els registres de la Segu-
retat Social situen treballant a la regió metropolitana superen
clarament no només el nombre d’ocupats sinó també el d’actius
estimats per l’EPA. Tot i que no és cap novetat la manca de
correlació que mostren ambdues series, l’evolució mantinguda
els darrers mesos és difícilment comprensible. El notable incre-
ment d’afiliats en situació d’alta es produeix en un context de
lleu descens de la població activa i amb una reducció de l’atur
més aviat testimonial. Una aparent contradicció que, entre d’al-
tres factors, possiblement s’explica per l’aflorament de treball
submergit i l’augment de treballadors immigrants que les en-
questes de població activa encara no recullen. 

Evolució del nombre d’activitats econòmiques
segons l’IAE

Variació (%)
Activitat 1998 2000 2000/1999

Activitat empresarial 146.036 152.951 4,7
Agricult., ramaderia i pesca 9 7 –22,2
Indústria 14.602 14.133 –3,2
Construcció 10.058 11.428 13,6
Comerç 53.917 54.134 0,4
Hosteleria i restauració 12.181 12.199 0,1
Transport i comunicació 14.130 13.578 –3,9
Serv. immob. i a empreses 17.799 22.509 26,5
Resta serveis 23.340 24.963 7,0
Activitat professional 42.756 44.050 3,0
Prof. indústria i construcció 6.395 6.794 6,2
Prof. Comerç i turisme 5.414 5.331 –1,5
Prof. Dret, finances i asseg. 10.369 10.776 3,9
Prof. Sanitat 8.088 8.178 1,1
Prof. Art i espectacles 1.060 1.331 25,6
Resta professionals 11.430 11.640 1,8

Total 188.792 197.001 4,3

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Distribució sectorial dels actius afiliats a la Seguretat Social

Sigui com sigui, els principals règims d’afiliació d’actius a la
Seguretat Social han continuat assolint nous màxims històrics.
El règim d’Autònoms, amb més de 320.000 efectius en situació
d’alta a la regió metropolitana, ha mantingut la tendència lleu-
ment expansiva dels darrers anys. El Règim General, que inclou
la pràctica totalitat de l’ocupació assalariada no agrícola, ha co-
mençat l’any amb un augment superior al cinc per cent.

L’augment d’ocupació ha estat general a tots els sectors d’acti-
vitat. Cal destacar, un trimestre més, el dinamisme de la Cons-
trucció i la capacitat dels Serveis de generar volums importants
de nova ocupació. Per contra, l’activitat industrial, malgrat l’in-
crement important de la producció generada i la xifra de nego-
cis, és el sector econòmic que registra el creixement més mode-
rat de l’ocupació directa. A nivell de subsectors, els més
dinàmics s’han de buscar en el Terciari. Destaquen les Activi-
tats Informàtiques i d’Investigació, l’Ensenyament, el Comerç,
l’Hostaleria i el conjunt de Serveis a les empreses. D’altres com
ara Correus i telecomunicacions, i Finances i assegurances evo-
lucionen en la línia de contenció o lleu reducció de les xifres
d’efectius.

Aquest ventall de variacions concorda perfectament, en el cas
de Barcelona, amb la diversitat de comportaments derivats de
l’evolució de l’oferta d’activitats empresarials mesurada a par-
tir de les xifres de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Alhora
que es manté el constant degoteig a la baixa del nombre d’acti-
vitats industrials, continua augmentant el nombre d’empreses o
establiments de la construcció i també el de serveis a la venda.
També augmenta, encara que a un ritme menor que l’activitat
empresarial, el nombre de professionals en actiu. 

(%) RMB/
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya

Sectors des.1999 des. 2000 març 2001 des.1999 des. 2000 març 2001 març 2001

Afiliats al Règim General

Agricultura, ramaderia i pesca 1.166 1.228 1.247 2.368 2.527 2.689 32,1
Química, cautxú i plàstics 23.444 22.934 22.831 70.705 73.229 74.444 83,5
Ind. metall inclòs maquin. i equip 14.399 14.236 14.503 87.621 90.601 91.229 75,2
Mat. i equip tècnic, electr. i òptic 11.194 11.916 11.458 36.593 38.994 40.829 79,8
Material de transport 23.332 25.112 25.141 45.410 48.567 49.493 86,9
Alimentació i begudes 11.059 10.394 10.475 32.921 32.133 32.336 52,3
Tèxtil, confecció, pelleteria i cuir 9.122 9.231 9.172 55.037 55.835 57.446 64,9
Paper, edició, arts gràf. i reprod. 18.196 18.610 18.902 40.023 41.398 41.956 79,4
Altra indústria manufacturera 16.158 15.882 15.532 50.122 49.981 50.016 61,7

Indústria 126.904 128.315 128.014 418.432 430.738 437.749 72,6
Construcció 41.837 45.591 47.342 114.204 122.571 129.184 61,8

Comerç i reparacions 131.115 131.748 129.211 283.077 299.354 297.545 74,5
Hostaleria 39.143 42.154 43.346 67.575 72.237 75.362 66,4
Transport i activitats annexes 34.397 39.032 39.304 63.257 71.215 72.074 76,8
Correus i telecomunicacions 12.619 14.565 14.260 15.237 17.399 16.810 82,9
Finances i assegurances 44.089 43.027 43.707 54.834 54.277 54.983 78,0
Serveis immobiliaris i de lloguer 12.649 13.419 14.118 21.756 22.877 23.962 75,9
Activ. informàtiques i d’investig. 14.793 18.463 19.063 20.384 24.736 26.091 92,5
Altres serveis a les empreses 121.439 130.994 133.616 168.464 187.537 192.488 82,4
Administració públ. i org. internac. 51.248 58.541 58.722 78.596 91.503 91.030 71,6
Ensenyament 40.403 42.078 42.860 68.413 70.830 72.374 78,8
Sanitat veterinària i serveis socials 54.634 54.504 55.108 97.681 93.757 94.185 74,9
Resta serveis socials i personals 53.720 57.222 58.783 85.911 89.648 91.676 78,3

Serveis 610.249 645.747 652.098 1.025.185 1.095.370 1.108.580 76,3
No classificats 39 32 35 137 126 118 45,2

Total assalariats 780.195 820.913 828.736 1.560.326 1.651.332 1.678.320 73,8

Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 149 145 144 1.329 1.341 1.381 15,6
Indústria 12.751 12.375 12.227 42.096 41.854 41.665 67,8
Construcció 7.638 8.002 8.122 36.946 39.732 40.593 57,0
Serveis 93.931 94.320 94.086 232.980 235.938 235.909 69,2
No classificats 315 284 279 762 701 683 71,1

Total autònoms 114.784 115.126 114.858 314.113 319.566 320.231 66,2

31 març 2001/ 31 des. 2000/ 31 des. 1999/
Variació (%) 31 març 2000 31 des.1999 31 des.1998

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

RMB
Agric., ram. i pesca 6,9 4,6 41,5
Indústria 2,1 2,6 2,2
Construcció 6,8 7,4 13,6
Serveis 5,3 5,8 5,6
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Evolución de la economía de Barcelona y región 
metropolitana durante el primer cuatrimestre del 2001.

A medida que se conocen las tasas de crecimiento del primer tri-
mestre y se revisan las previsiones para el conjunto del año, el
contexto económico internacional tiende a oscurecerse, básica-
mente por la acentuada moderación que ha registrado el creci-
miento de la economía norteamericana –que incide negativa-
mente en las economías emergentes del continente– y por la cri-
sis sostenida que sufre la economía japonesa. En este contexto,
era relativamente previsible que esta contracción del crecimien-
to en dos de las grandes áreas económicas del mundo se hiciese
notar, más pronto que tarde, en Europa.

Las continuas revisiones a la baja de las perspectivas de
crecimiento en el mundo coinciden en que la economía
crecerá menos este año que en el 2000. Las divergencias
aparecen a la hora de cuantificar la magnitud de esta 
pérdida de impulso.

Las previsiones económicas avanzadas por organismos interna-
cionales como el FMI y la OCDE para el conjunto de la UE
apuntan a un 2001 caracterizado por un aumento del PIB del 2,5
por ciento aproximadamente –una disminución del crecimiento
relativamente moderado si se compara con el que se prevé para
los Estados Unidos– y un entorno inflacionista que en pocos
meses se ha situado, en tasa interanual del IPC armonizado,
cerca del tres por ciento, superando en casi un punto el nivel
máximo de referencia del BCE. Un escenario preocupante por el
binomio inflación/enfriamiento económico y condicionado al
hecho de que la primera economía mundial no entre en recesión.
La evolución del primer trimestre, moderadamente positiva,
aleja momentáneamente esta posibilidad pero no la descarta.

Según los datos de la Contabilidad Nacional de España corres-
pondientes al primer trimestre, el PIB real a precios de merca-
do ha alcanzado un crecimiento interanual del orden del 3,4 por
ciento, tres décimas menos que el trimestre anterior y casi un
punto menos que hace un año. En el caso de Cataluña, el creci-
miento del tres por ciento estimado para el primer trimestre es
claramente inferior al de España, prácticamente igual que el del
trimestre anterior y aproximadamente un punto y medio menos
que un año atrás. Dos resultados que parecen avanzar que este
año se mantendrá, y probablemente se acentuará, la desacelera-
ción del crecimiento económico iniciada a mediados del 2000.

A pesar de la desaceleración económica internacional,
durante el primer trimestre el crecimiento del PIB catalán
y por extensión el de la región metropolitana ha sido 
sensiblemente superior al de la media europea.

Por enésimo trimestre consecutivo, la demanda interna de la
economía española ha seguido menguando y a la vez reducien-
do su aportación al crecimiento del PIB. A partir del tercer tri-
mestre del 2000 el crecimiento de la demanda interna es infe-
rior al del PIB. Por otro lado, el mayor dinamismo de las expor-
taciones comparado con las importaciones de bienes y servicios
–una consecuencia derivada de la desaceleración del consumo
privado y del descenso de la inversión en bienes de equipo–
explica la aportación moderadamente positiva al crecimiento
del PIB, por parte de la demanda externa. Un apoyo que no pue-
de ofrecer mucha confianza dada la situación de debilidad de la
economía mundial.

Summary of the situation 

Development in the economy of Barcelona and 
the metropolitan area during the first quarter of 2001. 

As growth rates are known for the first quarter and forecasts for
the whole year are revised, the international economic context
blackens basically because of the accentuated slowing of the
growth of the North American economy, negatively affecting the
emerging economies of the continent, and by the sustained re-
cession of the Japanese economy. In such a context, it was only
to be expected that this contraction of growth in two of the large
economic areas of the world would sooner, rather than later, be
felt in Europe. 

The continuous downward revisions of the growth
perspectives around the world all agree that economy will
increase in 2001 less than in 2000. Divergence appears
when quantifying the magnitude of this loss of drive.

The economic forecasts given by international bodies such as
the IMF and the OECD for the whole of the EU point to a year
2001 characterised by a 2.5% growth in GDP,  relatively mode-
rate if compared with what is expected in the United States, and
an inflationary environment that in just a few months has rea-
ched a harmonised interannual CPI of close to three percent,
thus exceeding the maximum reference point of the European
Central Bank by nearly one point. In short, a worrying scena-
rio with the inflation/economic cooling conditioned by the
movement of the main world economy. The moderately positive
development of the first quarter temporarily pushes this possi-
bility to one side, but it does not eliminate it completely.   

According to the data of the Spanish National Accounts for the
first quarter, the real GDP at market prices has achieved inte-
rannual growth in the order of 3.4 percent, three tenths down
on the previous quarter and almost one point down on last year.
In the case of Catalonia, the three % growth rate estimated for
the first quarter is clearly below that of Spain, practically the
same as the previous quarter and approximately one and a half
points down on one year ago; two results that seem to indicate
that the slowing of economic growth started in the middle of the
year 2000 will continue throughout the year and probably be
accentuated. 

Despite the international economic deceleration, in the first
quarter of the year, the Catalan GDP, and by extension, the
GDP of the whole of the metropolitan area, is slightly higher
than that of the European average.

For the umpteenth quarter in a row, internal demand in the
Spanish economy has continued to fall and reduced its contri-
bution to the growth of GDP. On the other hand, the greater
dynamism of exports over imports of goods and services, a con-
sequence of a fall in private consumption and investment in
production goods, explains the moderately positive contribu-
tion of foreign demand to the growth of the GDP, but this is not
worthy of a great deal of confidence given the weakness of the
world economy, and staggers seriously if the economic growth
of the main European countries continues to be revised down-
wards.
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Transportes / Transport

Valor absoluto Últimos 12 meses 2000/99
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
—Total (miles) en.-ab.01 6.343 9,5 20.360 12,5 13,7Total (thousands) ja.-ap.01
—Interior (miles) en.-ab.01 3.383 8,9 10.423 11,4 12,1Domestic (thousands) ja.-ap.01
—Internacional (miles) en.-ab.01 2.887 11,8 9.655 14,4 15,7International (thousands) ja.-ap.01
Puerto. Total (miles) en.-ab.01 222 –14,4 1.387 –1,7 3,4Port. Total (thousands) ja.-ap.01

Puerto. Tráfico de mercancías / Port. Freight traffic 

—Total (miles Tm) en.-ab.01 10.406 8,7 30.669 8,0 6,9Total (thousands of tons) ja.-ap.01
Salidas (miles Tm) en.-ab.01 3.648 9,0 11.337 12,5 12,6Outflow (thousands of tons) ja.-ap.01
Entradas (miles Tm) en.-ab.01 6.758 8,5 19.332 5,5 3,8Inflow (thousands of tons) ja.-ap.01
—Carga general (miles Tm) en.-ab.01 5.781 7,1 18.002 12,9 14,8General freight (thousands of tons) ja.-ap.01
—Contenedores (miles Teus) en.-ab.01 437 0,4 1.401 9,0 12,4Containers (thousands of TEUs) ja.-ap.01 últimos 12 meses2000/1999

Total Carga general Contenedores
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Transporte público de pasajeros / Passenger Public Transport

Servicio urbano (miles) IV.00 1,8Urban service (thousands) 4th.Q
—Red Metro y FGC (miles) IV.00 3,0Underground (Metro and FGC) (thousands) 4th.Q
—Autobús (miles) IV.00 0,0Bus (thousands) 4th.Q
Servicio ferroviario de cercanías (miles) IV.00 34.229 9,8 132.693 5,8 4,7Railway suburban service (thousands) 4th.Q

Absolute value and Last 12 months and 2000/99
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

El crecimiento por sectores de actividad pone de relieve algunas
diferencias significativas entre la evolución de la economía
española y la catalana. Según las primeras estimaciones dispo-
nibles, la pérdida de dinamismo del aparato productivo catalán
en relación con el español se ha concentrado básicamente en el
conjunto del Terciario y en la Construcción. En este caso, y en
lo que respecta a Cataluña, parece que el sector aún está digi-
riendo el crecimiento acumulado en los últimos años, especial-
mente el de 1999. Por el contrario, la actividad industrial, con
una vocación más exportadora que la del resto de España,
aguanta mejor la contención del gasto en consumo.

Según los datos de la encuesta de coyuntura industrial referidos
a la región metropolitana, el primer cuatrimestre de este año se
ha caracterizado por el mantenimiento del goteo a la baja de las
ventas, especialmente intenso en el mercado interior, y por un
retardo más moderado de los niveles de producción. Esta com-
binación se ha traducido en un aumento de los estocs de pro-
ductos acabados. En estas condiciones, ni la capacidad produc-
tiva utilizada ni los volúmenes de ocupación han registrado
cambios significativos. El aumento de los precios de venta y
una cartera de pedidos más escasa que un año atrás pueden
hacerse notar a partir del verano si se confirma la tendencia
bajista que sigue el indicador de clima industrial en Europa
desde diciembre del año pasado.

Growth by branches of activity indicates significant differences
between the development of the Spanish and the Catalan eco-
nomies. According to the first estimates, the loss of dynamism
of the Catalan productive apparatus with respect to the Spanish
has basically concentrated on the Tertiary sector and Cons-
truction. In this case, as regards Catalonia, the sector would
still seem to be digesting the growth accumulated in previous
years, and particularly in 1999. By contrast, industrial activity,
with a greater exporting vocation than that of the rest of Spain,
withstands better the contention of expenditure on consump-
tion.   

According to data from the survey on the industrial situation
referring to the metropolitan area, the first four months of the
year were characterised by the continued gradual fall in sales,
which was particularly intense in the domestic market, and a
more moderate slowing in production levels. This combination
has translated into an increase in stocks of finished products.
Under such conditions, neither the expended productive capa-
city nor the volumes of occupation have registered significant
changes. An increase in sales prices and a slimmer order port-
folio than last year may be noted after the summer if the down-
ward trend of the indicator of the European industrial climate
is confirmed since the end of last year.
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Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Valor absoluto Últimos 12 meses 2000/99
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

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

Electricidad de uso cial.-ind. (Gwh) en.-fb.01 508 3,2 3.011 –5,8 –10,8Electricity (commercial / industrial uses) (Gwh)ja.-fe.01
Electricidad de uso doméstico (Gwh) en.-fb.01 321 11,4 1.611 13,1 14,9Electricity (domestic use) (Gwh) ja.-fe.01
Gas canalizado (millones termias) I.01 1.082 –11,8 2.971 –4,8 1,8Piped gas (millions of therms) 1st.Q
Matriculación de vehículos (província) en.-fb.0186.537 –3,5 254.314 –5,3 –2,6Auto registrations (province) ja.-fe.01 2000/1999 últimos 12 meses
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Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays 

Total pernoctaciones (miles) en.-ab.01 2.403 3,2 7.852 3,2 3,1Hotel overnight stays (thousands) jn.-ap.01
Visitantes según motivo de la visita (miles)en.-ab.01 1.030 1,6 3.158 –0,2 0,6Visitors by purpose (thousands) jn.-ap.01
—Negocios (miles) en.-ab.01 360 –13,2 1.072 –2,3 21,5Business (thousands) jn.-ap.01
—Turismo (miles) en.-ab.01 460 10,6 1.448 –0,8 –7,5Tourism (thousands) jn.-ap.01
—Ferias, congresos y otros (miles) en.-ab.01 210 27,0 638 64,7 133,4Fairs, conventions and others (thousands)jn.-ap.01 1998/1997 1999/1998 últimos 12 meses
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I.P.C. (Variación acumulada e interanual) / C.P.I. (consumer prices index)(annual variation) 

Barcelona (província) (%) en.-ab.01 1,4 — — 4,1 4,2Barcelona (province) (%) jn.-ap.01
Cataluña (%) en.-ab.01 1,3 — — 4,0 4,2Catalonia (%) jn.-ap.01
España (%) en.-ab.01 1,3 — — 4,0 4,0Spain (%) jn.-ap.01
U.E. (armonizado) (%) en.-ab.01 1,2 — — 2,6 2,3E.U. (harmonized) (%) jn.-ap.01

Absolute value and Last 12 months and 2000/99
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

El progresivo enfriamiento de la economía tanto en Cataluña
como en el resto de España y Europa ha tenido una escasa inci-
dencia sobre los flujos comerciales a través del puerto de Bar-
celona. El total de mercancías ha aumentado incluso más que
durante el 2000, gracias básicamente a la recuperación de las
importaciones de cereales, piensos y otros productos agro-
ganaderos. Sin embargo, la carga general, el agregado más im-
portante del tráfico portuario de mercancía y el más relaciona-
do tanto con la actividad manufacturera como con la capacidad
de gasto de las familias, ha cerrado el primer tercio del año
moderando la trayectoria notablemente expansiva del bienio
anterior. Una desaceleración que ha sido mucho más intensa en
el tráfico de cabotaje que en el exterior.

El tráfico portuario de contenedores ha sido el segmento
de mercancía que más ha acusado la pérdida de impulso
del crecimiento económico a nivel mundial.

El aumento del volumen total de mercancía en tráfico interna-
cional se debe básicamente al dinamismo de las exportaciones.
Un protagonismo que se diluye en parte si se habla exclusiva-
mente de carga general. Por otra parte, el enfriamiento de la
actividad económica tanto en América como en el Extremo
Oriente y también en las principales economías europeas ha
provocado una repentina contracción del tráfico de contenedo-
res por el puerto. De un crecimiento superior al 12 por ciento
durante el 2000 se ha pasado a un escaso 0,4 por ciento en tan
sólo cuatro meses. 

The progressive cooling of economic activity in Catalonia and
in the rest of Spain and Europe has, according to traffic data for
the first four months, had little effect on the commercial flows
through the port of Barcelona. The total amount of goods incre-
ased even more than during the year 2000, basically thanks to
the recovery of imports of cereals, feed and other agricultural
and livestock products. By contrast, general cargo, the most
important section of goods traffic in the port and the one most
closely related both to manufacturing activity and families’
spending power, closed the first third of the year by moderating
the notably expansive course of the previous two years; a dece-
leration that has been more highly accentuated in coastal trade
than in foreign trade. 

Port container traffic, the goods section that has most noted
the lost of drive of economic growth throughout the world.

The increased total volume of goods in international traffic is
basically due to the dynamism of exports, but this importance is
partly diluted if we talk only of general cargo. Furthermore, the
cooling of economic activity both in America and the Far East
and also the main European economies has caused a sudden
loss of container traffic in the port. The growth rate of over 12
percent in 2000 has fallen to a meagre 0.4 percent in only four
months. 
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Mercado de trabajo / Labor Market

Valor absoluto Últimos 12 meses 2000/99
Indicadores Período y tasa interanual (%) y tasa interanual (%) (%)

Ocupación / Employment

Residentes activos 31 mar.01668.870 –0,4 — — 1,0Active residents mar.31
Residentes activos (RMB) 31 mar.011.851.515 –0,5 — — 1,6Active residents (metropolitan area) mar.31
Contrataciones registradas en.-ab.01258.474 –8,0 778.019 0,2 1,1Registred employment contracts jn.-ap.01
Contratos indefinidos en.-ab.01 40.183 –2,7 112.951 1,0 –1,8Indefinite time contracts jn.-ap.01
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Paro registrado / Registered unemployment

Total paro registrado 30 ab.01 40.973 –3,9 — — –7,4Registered unemployment ap.30
Paro masculino 30 ab.01 18.047 –5,3 — — –9,6Male unemployment ap.30
Paro femenino 30 ab.01 22.926 –2,8 — — –5,6Female unemployment ap.30
Paro juvenil (16-24 años) 30 ab.01 3.180 –2,5 — — –14,2Youth unemployment (aged 16-24) ap.30
Total paro registrado (RMB) 30 ab.01 121.107 –0,7 — — –6,0Registered unemployment (metrop. area) ap.30 Total Masculino Femenino Juvenil
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Tasas de paro registrado / Registered unemployment rate 

Barcelona 30 ab.01 6,1 — — — 6,0Barcelona ap.30
Región Metropolitana (RMB) 30 ab.01 6,5 — — — 6,3Metropolitan area ap.30
Cataluña 30 ab.01 6,1 — — — 6,1Catalonia ap.30
España 30 ab.01 9,1 — — — 9,2Spain ap.30

Absolute value and Last 12 months and 2000/99
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Por lo que respecta al tránsito de pasajeros, el puerto ha perdi-
do viajeros de ferris regulares –básicamente como consecuen-
cia de la reducción de la oferta– a la vez que aumenta leve-
mente el número de viajeros de cruceros. Unos inicios de año
que harán difícil que las cifras del 2001 superen los máximos
históricos del 2000. Cifras que en el caso del aeropuerto, y
según los datos de los primeros cuatro meses, prácticamente se
pueden dar por superadas. 

A pesar de los signos lógicos de moderación de los ritmos de
incremento, durante el primer tercio del año han pasado casi un
diez por ciento más de viajeros que hace un año. Si los diferen-
tes conflictos laborales que amenazan el correcto funciona-
miento del tráfico aéreo lo permiten, se pueden superar los 21
millones de pasajeros durante el año, casi la mitad en vuelos
internacionales. Un aumento que, dada la evolución del núme-
ro de visitantes y pernoctaciones hoteleras, se debe imputar
principalmente a los residentes en el área de influencia del aero-
puerto.

As regards passenger transit, the port has lost regular ferry tra-
vellers, basically due to the fall in the offer, and the number or
travellers on cruises has growth slightly. A beginning of the
year that will make it difficult for this year’s figures to surpass
the historical maximums of the year 2000. In the case of the air-
port, this challenge, according to the data of the first four
months, can practically be given as attained. 

Despite the logical signs of moderation of the growth rates,
almost ten percent more travellers passed in the first third of the
year than one year ago. If the different labour conflicts threate-
ning the working of air traffic allow, this year the airport will
surpass the figure of 21 million passengers, virtually half on
international flights. Given the increase in the number of visi-
tors and hotel stays, this increase must necessarily mainly
affect those in the vicinity of the airport.
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Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real estate market

Valor absoluto y Últimos 12 meses y 2000/99
Indicadores Período tasa interanual (%) tasa interanual (%) (%)

Construcción y licencias de obras / Construction and building permits 

Viviendas iniciadas I.01 847 –37,8 4.230 –27,9 –27,6Started dwellings 1st.Q
Proyectos visados (prov.) I.01 10.912 –12,7 43.771 –15,2 –12,6Approved projects (province) 1st.Q
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
—Superficie total (m2) I.01 274.818 –18,6 1.072.137 –21,8 –16,6Total area (sq. m.) 1st.Q
—Número de viviendas I.01 1.305 –28,1 4.495 –39,4 –24,9Number of dwellings 1st.Q
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Precios del mercado residencial / Housing prices

Viviendas nuevas (pta./m2) 1r.sem.01
392.961 15,4 — — 14,7New housing (pta/sq.m.) 1st.half

Segunda mano-oferta (pta./m2) 1r.sem.01
— — 343.063 19,6 19,6Second hand housing (pta/sq.m.) 1st.half

Precio de alquiler(pta/m2/mes) 1r.tr.01
1.188 14,7 — — 12,6Transaction price 1st..Q

Plazas de aparcamiento (miles pta.) 1r.sem.01
2.940 7,3 — — 3,0Parking lots (thousands of pta) 1st.half últimos 12 meses2000/1999
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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) (pta./m2/mes) 2n.sem.00 1.380 25,9 — — 21,8Office (whole city) (pta/sq.m./month) 2nd.half
—Locales comerciales (pta./m2/mes) 2n.sem.00 1.210 –5,5 — — 2,4Commercial premises (pta/sq.m/month) 2nd.half

Absolute value and Last 12 months and 2000/99
Indicators Period interannual rate (%) interannual rate (%) (%)

Después de la recuperación del número de visitantes por
negocios durante el 2000, a principios de este año se han
impuesto nuevamente los turistas y los asistentes a ferias 
y congresos.

Los datos correspondientes a los dos primeros bimestres del
año reflejan un comportamiento de los flujos de visitantes que
ya se ha convertido en habitual: crecimiento sostenido y mode-
rado del número de pernoctaciones hoteleras y una cierta ten-
dencia al estancamiento del número de visitantes que las gene-
ran. Una vez alcanzados niveles de ocupación media en torno al
ochenta por ciento –que en la práctica quiere decir periodos de
plena ocupación cada vez más frecuentes– el margen de creci-
miento de la actividad se limita al aumento de la oferta. Una
oferta que después de mantenerse estancada durante casi cuatro
años en poco más de 15.000 habitaciones, acumula un incre-
mento de más del nueve por ciento en los dos últimos años. Una
tendencia que se acelerará de aquí al 2004.

Precisamente los servicios turísticos en general y los hoteleros
en concreto han sido señalados –hablando en términos de
España– como uno de los principales responsables del aumen-
to de las tensiones inflacionistas durante estos primeros meses
del año. Efectivamente, el componente del IPC que agrupa los
precios del sector de la hotelería y restauración es uno de los
más inflacionistas junto con el componente del ocio y la cultu-
ra y la enseñanza. Una situación relativamente idéntica a la que
se produce en el conjunto de la UE y que en el caso de Cataluña
se da en el aumento acumulado desde principios de año.

Following the recovery of the number of visitors on business
in 2000, at this beginning of the year, it is once again the
tourists and fair and congress attendants who have come to
the forefront.

The data of the tourist survey for the first two two-monthly
periods of this year reflect a flow of visitors that has become
something habitual: sustained, moderate growth of the number
of overnight stays and a certain stationary tendency in the num-
ber of visitors that generate them. Once average occupation
levels reach around eighty percent, which in practice means
ever longer and more frequent periods of full occupation, the
margin for the growth of the activity is limited to increasing the
offer, an offer which, having remained stable for almost four
years at around 15,000 rooms, has increased by over nine per-
cent in the past two years. And this trend is likely to accelerate
before 2004.

Talking now in terms of Spain, it is precisely the general tourist
sales and the specific hotel services that have been indicated
those mainly responsible for the increase in inflationary ten-
sions caused at the beginning of the year. When analysing the
data available, we see that effectively the component of the CPI
brought together by hotels and restaurants is one of the most
inflationary, together with leisure and culture and teaching. A
very similar situation is the one caused throughout the EC,
which in the case of Catalonia is given in the accumulated
increase since the beginning of the year. 
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Se reduce el diferencial inflacionista con Europa de la
forma menos deseable: con una disminución del
crecimiento económico y con más inflación que en 
el resto de países. 

Durante el bienio 1999-2000 se produjo un repunte inflacionis-
ta –atribuido tanto a la depreciación del euro como al encareci-
miento del petróleo y otras materias primas, a la crisis de las
vacas “locas”, etc.–, en todo caso relativizado por el diferencial
de crecimiento que mantenía y mantiene la economía española
en relación con la del resto de la UE. Este año, a pesar de que
ya se ha interiorizado el efecto sobre los precios de la mayoría
de estos factores, el aumento del IPC se mantiene alrededor del
cuatro por ciento, mientras que la subyacente –descontando los
componentes más volátiles– mantiene una tendencia notable-
mente alcista que responde al origen terciario del actual proce-
so inflacionista.

Otro de los indicadores de demanda que muestra la consisten-
cia del cambio de tendencia iniciado durante la segunda mitad
del año pasado es el de la matriculación de vehículos. Después
de mantener tasas de crecimiento espectaculares durante la
segunda mitad de los noventa y alcanzar un máximo histórico
el año 1999 con más de 264.000 vehículos nuevos matriculados
en la provincia de Barcelona, el acumulado de los primeros cua-
tro meses del año comporta un moderado descenso que se
añade al registrado durante el 2000. El enfriamiento de la eco-
nomía, el estancamiento de la inversión empresarial en bienes
de equipo, el empeoramiento de las expectativas de trabajo y el
encarecimiento de la financiación, carburantes y seguros expli-
can la contención que domina la matriculación de vehículos.
Una evolución comparable a la del resto del país y también de
Europa, que no ha sido más acusada gracias a las subvenciones
ligadas al desguace de los automóviles más antiguos.

Los diferentes indicadores del sector de la construcción
muestran niveles actuales de producción muy elevados y
un progresivo trasvase de actividad desde la obra nueva
residencial hacia el resto de segmentos, incluida la
rehabilitación.

Si hay un sector en el que resulta especialmente difícil valorar
su situación actual y evolución reciente a partir de los datos dis-
ponibles es el de la Construcción. Conviven a la vez y en el
mismo territorio variaciones muy expansivas con otras notable-
mente regresivas. Así, mientras el consumo de cemento no deja
de crecer tanto en la región metropolitana como en el conjunto
de Cataluña, igual que el número de ocupados y de empresas
del sector, el paro registrado muestra signos evidentes de estan-
camiento y reculan de manera espectacular las cifras de vivien-
das iniciadas, proyectos visados y obra prevista a las licencias
aprobadas.

The inflationary difference with respect to Europe is
shortened in a poor way: with the slowing of economic
growth and higher inflation than the rest of the countries.

The upturn of inflation in 1999-2000 is imputed both to the
depreciation of the euro and the increase in the price of oil and
other raw materials, the crisis of the “mad” cows, etc, and in
all cases made relative by the growth differential that the
Spanish economy maintained and maintains with respect to the
rest of the EU. This year, although the effect of most of these
factors on prices has been interiorised, the increase in the CPI
remains at about four percent, whereas the underlying increa-
se, discounting the most volatile components, remains on a
notably upward trend in response to the tertiary origin of the
current inflationary process.   

Another of the indicators of demand that shows the consistency
of the change of trend begun in the second half of the past year
is that of car registrations. After spectacular growth rates in the
second half of the nineties and reaching a historical maximum
in 1999 with over 264,000 new vehicles registered in the pro-
vince of Barcelona, the accumulated figure of the first four
months of this year shows a moderate decrease to add to that of
the year 2000. The cooling of the economy, the stabilisation of
business investment in productive goods, the fall in expecta-
tions of occupation and the greater cost of financing, fuels and
insurance explain the contention over vehicle registration. An
evolution comparable to that of other countries and also
Europe, which has not been more severe thanks to the subsidies
linked to the dismantling of older vehicles.  

The different indicators of the construction sector show very
high current production levels and a progressive transfer of
activity from new residential work to the other segments,
including refurbishment.   

If there is a sector whose current situation and recent evolution
is difficult to evaluate from available data, it is construction.
The sector brings together high expansive variations and others
that are highly regressive at the same time and in the same
territory. Therefore, whereas cement consumption continues to
grow steadily in the metropolitan area and in the whole of
Catalonia, as does the number of employees and companies in
the sector, registered unemployment shows obvious signs of
holding steady and there is a spectacular fall in the number of
buildings started, projects approved and work receiving appro-
ved licences.
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Una primera aproximación a la evolución del conjunto nos la da
el crecimiento del PIB sectorial en Cataluña, estimado según el
Idescat en aproximadamente un 2,5 por ciento en términos rea-
les. Si se acaba confirmando este dato serán ya cuatro los tri-
mestres en los que la Construcción habrá crecido menos que el
conjunto de la economía. Una conclusión que puede parecer
difícil de casar con el hecho que durante el bienio 1999-2000 ha
sido una de las actividades más dinámicas en la creación de
empleo y de nuevas empresas, hasta gozar de una tasa de paro
sensiblemente inferior a la del conjunto de la economía. Esta
aparente contradicción desaparece si se tiene en cuenta el fuer-
te crecimiento acumulado durante la segunda mitad de los
noventa que ha situado la capacidad productiva utilizada inclu-
so por encima de la teóricamente potencial. En estas condicio-
nes, el margen de crecimiento es mínimo y está ligado exclusi-
vamente a las ganancias de productividad.

Así, la dificultad del sector por mantener ritmos sostenidos de
crecimiento y la proliferación de grandes proyectos –públicos y
privados– no residenciales, posiblemente puede explicar la evo-
lución tan negativa, por segundo año consecutivo, del número
de viviendas iniciadas, de los proyectos visados y también de
las viviendas previstas en las licencias de obra nueva. Por el
contrario, las licencias aprobadas durante primer trimestre del
año recogen un aumento destacable de techo nuevo para activi-
dades industriales, hoteleras y de equipamientos en general.

Este giro del sector de la construcción hacia una mayor diversi-
ficación de su producto no se puede desligar del cambio de
expectativas que definen la evolución a medio plazo de la
demanda de techo residencial, especialmente en la ciudad cen-
tral. Una demanda que modera su presión sobre la oferta de
nueva construcción en el mercado libre a medida que se incre-
menta la cuota mensual a pagar y también el porcentaje que esta
cuota representa sobre la renta disponible. Un cambio de ten-
dencia que se manifiesta a medida que se agota el margen bajis-
ta del precio del dinero y por el aumento acumulado de los pre-
cios de venta.

La moderación del crecimiento económico empieza a
manifestarse en una menor creación de empleo y un
empeoramiento de las expectativas de los parados de
encontrar trabajo.

La renta disponible actual y futura, el elemento de referencia
para medir la capacidad de gasto y endeudamiento de las eco-
nomías familiares, depende básicamente de los volúmenes y
tasas de empleo y también de las expectativas económicas a
medio y largo plazo. La trayectoria descendente que mantiene
el crecimiento de la actividad económica desde mediados del
año 2000 empieza a advertirse en el mercado de trabajo en
general y en particular en el de la región metropolitana.
Indicadores básicos como el número de activos y ocupados, el
paro registrado y el número de contratos laborales formalizados
han perdido dinamismo en el mejor de los casos. Sólo los regis-
tros de afiliados activos a la Seguridad Social se han manteni-
do inmunes al repliegue que afecta al resto de indicadores.

A first approach to the evolution of the whole gives us the sec-
toral growth in GDP in Catalonia estimated, according to the
Idescat, at approximately 2.5 percent in real terms. If this is
confirmed, the construction sector will have grown less than the
overall economy for four months now, a conclusion difficult to
marry with the fact that during the years 1999-2000, it was one
of the most dynamic activities in creating occupation and new
enterprises, and even had a significantly lower unemployment
rate than the rest of the economy. This apparent contradiction
is dispelled if we consider the strong accumulated growth in the
second half of the nineties, which placed the used productive
capacity even above the theoretically potential capacity. In
such conditions, the growth margin is minimum and linked
exclusively to gains in productivity.

Therefore, the difficulty of the sector in maintaining sustained
growth rates and the proliferation of large, public or private,
non residential projects, may explain the negative evolution, for
the second consecutive year, of the number of homes started,
the projects approved and also buildings provided with new site
works licences. By contrast, the licences approved in the first
quarter of the year show a significant increase in new covers
for industrial, hotel activities and general facilities.

This turn in the construction market towards greater product
diversification may not be separated from the change in expec-
tations that defines the medium term evolution of the demand
for residential building, especially in the centre of the city. A
demand that moderates its pressure on the offer of new building
in the free market as the monthly quota to be paid increases and
also the percentage that this quota represents of available inco-
me. A change in trend that is shown as the downward trend of
the cost of money and the accumulated increase in the sale pri-
ces bottom out. 

The slowing in economic growth is beginning to be noted in
a lower creation of employment and a worsening of the
expectations of the unemployed of finding work.

The current and future available income, the reference element
to measure the capacity for expenditure and indebtedness of
family economies, depends basically on the volumes and rates
of unemployment and also on economic expectations in the mid
and long term. The falling trend in the growth of economic acti-
vity since mid 2000 is beginning to be felt in the general labour
market and especially in the metropolitan area. Basic indica-
tors, such as the number of active employed, the registered
unemployment and the number of formalised labour contracts
have lost their rhythm in the best of cases. Only the registers of
subscribers to Social Security have remained immune to the
contraction affecting the rest of the indicators.  
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Según la EPA, la población activa de la región metropolitana se
mantiene estancada o flexionando levemente a la baja. Así, el
margen de crecimiento del empleo se limita a la reducción de
las cifras de paro. Y el hecho es que el ritmo de descenso del
paro se ha reducido espectacularmente. En abril de 2000, con
una tasa de paro del orden del 6,5 por ciento, el ritmo de des-
censo de las cifras de parados registrados era de un uno por
ciento mensual. Un año después, este impulso se ha diluido
totalmente. Con la misma tasa de paro, el ritmo de descenso ha
sido inferior a un uno por ciento anual. En el caso del paro ins-
crito en las oficinas de empleo de la ciudad de Barcelona, la tra-
yectoria es parecida pero menos acentuada. La conclusión
inmediata es que por primera vez en los últimos ocho años,
crece el paro registrado en el entorno metropolitano.

Las tasas de paro de Barcelona, RMB y Cataluña, situadas
entre el 6 y el 6,5 por ciento, se resisten a seguir bajando.

Si bien la responsabilidad de este cambio de tendencia se debe
repartir entre todos los segmentos del paro, el desencadenante
básico es el aumento del paro que proviene de la Construcción
y los Servicios, los dos sectores de actividad que durante el pri-
mer trimestre han sufrido una desaceleración más intensa en
términos de crecimiento del PIB. En cambio, el paro de origen
industrial continua alcanzando nuevos mínimos.

La reducción del número de contratos laborales formalizados
en Barcelona durante el primer trimestre, especialmente inten-
sa en el segmento de los temporales, responde tanto a la cre-
ciente atonía que se impone en la creación de trabajo como a
una consecuencia lógica derivada del aumento acumulado de la
contratación indefinida. Una modalidad en la que últimamente,
mediante la contratación a tiempo parcial, las mujeres están
alcanzando un creciente protagonismo.

Para terminar, una referencia al optimismo, quizá exagerado,
que todavía desprenden las cifras de afiliados trabajadores en
los registros de la Seguridad Social. Los datos de finales del pri-
mer trimestre reflejan un crecimiento interanual superior al
cinco por ciento para el conjunto de la región metropolitana,
sólo medio punto menos que a finales del 2000. En términos
absolutos, este medio punto se traduce en una pérdida de más
de nueve mil afiliados. Una magnitud que a lo largo de los últi-
mos años ha registrado una tendencia expansiva y que adquie-
re una mayor relevancia si se compara con los 120.000 parados
que están registrados en el mismo ámbito geográfico.

According to the EPA, the active population of the metropolitan
area is stable or fluctuating slightly on a downwards trend.
Therefore, the occupation growth margin is restricted to the fall
in unemployment figures. And the fact is that the rate of the fall
in unemployment has slowed spectacularly; in April 2000, with
an unemployment rate in the order of 6.5 percent, the rate of the
fall of the figures of the registered unemployed was one percent
a month. One year later, this drive has been entirely diluted;
with the same unemployment rate, the fall is below one percent
a year. In the case of the unemployed registered in the employ-
ment offices of the city of Barcelona, the development is similar
but less accentuated. The immediate conclusion is that for the
first time in the last eight years, registered unemployment is
growing in the metropolitan surroundings.

The unemployment rates in Barcelona, RMB and Catalonia,
at around 6 and 6.5 percent, fail to continue to fall. 

If the responsibility for this change in trend is to be shared
among all segments of unemployment, the basic effect is to
increase unemployment in Construction and Services, the two
sectors of activity that in the first quarter suffered the greatest
deceleration in terms of the growth of the GDP. By contrast,
industrial unemployment continues to achieve new minimums.

The fall in the number of labour contracts formalised in
Barcelona in the first quarter, especially intense among tempo-
rary workers, responds both to the growing atony that is impo-
sed on the creation of occupation and to the logical result of the
accumulated increase in indefinite contracting, something
where women are taking on greater importance due to part-
time contracting.

To finish with, a reference to the possibly exaggerated optimism
still given by the employed subscribers to the Social Security.
The data for the end of the first quarter reflect an inter-annual
growth of over five percent for the whole of the metropolitan
area, only half a point down on the end of 2000. In absolute
terms, this half point turns into over nine thousand subscribers,
a magnitude which in recent years has recorded an expansive
tendency and takes on greater relevance if it is compared with
the 120,000 unemployed registered in the same geographical
area.
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