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Abstracte 
La crisi financera del 2007-2008 va comportar el tancament de negocis, la reducció del 
poder adquisitiu de la població i el descens de l’activitat econòmica, fet que va resultar 
en una recessió global durant els anys 2008-2012. La crisi va contribuir també a la crisi 
europea del deute sobirà la qual va afectar els països del sud d’Europa i Irlanda. 
A Espanya, la crisi es va veure accentuada per les pràctica generalitzada de préstecs a 
llarg termini i la fallida del mercat immobiliari, traduint-se aquests fenòmens en un 
increment accentuat de l’atur el qual quasi va arribar al 30% a l’abril del 2013. Pel que 
fa a la bombolla immobiliària espanyola, durant aquesta els preus van créixer en un 
200% durant el període 1996-2007 suposant una valoració excessiva de les hipoteques a 
llarg termini (durant aquest període es contractaven hipoteques a 40 anys de manera 
regular). 
En esclatar la bombolla, Espanya va esdevenir l’estat on la caiguda al sector de la 
construcció fou més severa i una de les economies més afectades. Les ciutats 
il·lustraren n’il·lustraren l’impacte i els efectes distributius entre la població i les 
empreses en les seves estructures urbanes i comportaments (e.g. l’evolució de l’activitat 
econòmica i de la construcció, la segregació residencial i els fluxos de transport). 
L’estudi d’un fenomen com aquest involucra un gran nombre de disciplines 
(principalment demografia urbana, economia i geografia) en una varietat d’aspectes els 
quals són interdependents al sistema dels municipis. La complexitat que suposa 
l’agregació d’aquests factors suposa prendre un enfocament que permeti discernir els 
factors implicats en aquest canvi de tendències. 
Per a assolir aquests objectius, es realitza l’estudi dels municipis de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i dels districtes d’aquesta ciutat, el qual permetrà 
comprendre els efectes de la crisi. 
Barcelona ja ha estat mostrada anteriorment com a un cas d’estudi prou representatiu 
com per a generalitzar-ne els resultats a d’altres ciutats del sud d’Europa. Per tant, el 
valor afegit d’aquest treball consisteix en l’intent d’identificar factors locals que puguin 
haver actuat com a mitigadors o redistributius pel que fa a la planificació urbana i a 
l’administració (e.g. població dels municipis, riquesa prèvia, proximitat al centre 
metropolità i l’oferta hotelera). 
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Abstract 
The world financial crisis of 2007–2008 played a significant role in the failure of key 
businesses, decline in consumer wealth and a downturn in economic activity leading to 
the 2008–2012 global recession. It also contributed to the European sovereign-debt 
crisis, which has affected mainly the southern European states and Ireland.  
In Spain, the crisis was generated by long-term loans and the building market crash, 
which resulted in a particularly severe increase in unemployment, which rose to near 
30% by April 2013. The residential real estate bubble in Spain saw prices rise 200% 
from 1996 to 2007, caused by overvaluation of long-term mortgages (commonly issued 
for up to 40 years).  
When the speculative bubble popped, Spain became the European country with the 
sharpest plunge in construction rates and one of the worst affected economies. Cities 
dramatically illustrate this impact and its distributional effects across different people 
and businesses on its urban structures and trends (e.g. building and activity dynamics, 
residential segregation, transport flows).  
The study of such a wide phenomenon concerns multiple disciplines (mainly urban 
demographics, economics and geography) on a variety of issues which reveal 
themselves interdependent within the city's system. It makes aggregate effects being a 
major difficulty which can only be addressed by a comprehensive approach 
simultaneously involving and discriminating between multiple factors.  
In order to do that, the study addresses a spatial analysis for some two hundred 
municipalities within the Barcelona's metropolitan area. It is worth mentioning, that in 
order to avoid losing concretion, that city will be treated afterwards in a district scale 
due to its biggest dimensions. This spatial analysis will provide a deeper understanding 
of the crisis’ distributional effects. 
The case study of Barcelona has before showed itself representative enough to 
generalise useful conclusions for better urban policies to some other southern European 
cities. Therefore, the value added of this work consists in trying to identify local factors 
which might have been able to act as mitigating, resilient or redistributive factors 
concerning urban planning and public management (e.g. municipality’s population, 
previous incomes, closeness to the metropolitan centre and touristic supply). 
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1 Introducció 
El present treball estudia l’impacte de la recent crisi econòmica al territori 

català, de la qual tot i que actualment els indicadors macroeconòmics suggereixen que 
està finalment essent superada encara se’n noten els efectes.  

Concretament, aquest estudi se centra en l’estudi dels efectes que ha suposat la 
conjuntura econòmica a nivell local i per tant, serà desitjable prendre el menor nivell de 
desagregació possible com puguin ésser els municipis o bé els districtes. Finalment, per 
a dur a terme l’estudi, es prendrà l’escala municipal i per obtenir més informació per al 
cas de Barcelona es prendrà després aquesta ciutat a escala de districtes (veure la secció 
4.1 Escala territorial).  

Pel que fa a l’extensió del territori inclòs, el títol fa referència a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la qual no s’ha d’entendre com l’ens administratiu sinó que 
tal i com es defineix a la secció 4.2-Municipis inclosos en l’estudi, el territori estudiat 
correspondrà a la Regió Metropolitana de Barcelona de manera que es prendrà un espai 
interrelacionat i s’estudiarà el comportament diferencial dins d’aquest. 

 

1.1 Objectius 
Així doncs, l’objectiu d’aquesta tesina és el d’estudiar l’impacte que ha suposat 

la crisi a la RMB tot identificant els municipis i districtes de Barcelona que han resistit 
millor els seus efectes. Mitjançant uns indicadors de la crisi, es trobaran quines són 
aquestes regions que han mostrat un millor comportament durant la crisi i es procedirà a 
avaluar quines característiques presenten per a identificar què els hi ha permès presentar 
aquesta resistència superior. 

 

1.2 Procediment 
Per a assolir aquests objectius, en primer lloc es realitzarà un estudi clúster el 

qual permetrà identificar regions que hagin mostrat evolucions similars. Aquests 
clústers o conglomerats es realitzaran tenint en compte variables per si soles i després 
en conjunt permetent així de copsar millor les possibles tendències comunes. 

Un cop fet això, s’analitzaran quines propietats presents en aquelles àrees més 
resistents els poden haver facilitat de mitigar la crisi, quantificant també la rellevància 
de cadascuna. Obtinguts aquests resultats es procedirà a la seva verificació mitjançant 
un anàlisi de regressió múltiple. 
  



	  

2008-12 world economic crisis in Southern Europe: urban 
planning's mitigating factors of its distributional impact in 
the metropolitan area of Barcelona	  

 

Jordi	  Chalé	  Sust	   	  
 

3 

  



Context	  
	  

 

	   UPC	  –	  ETSECCPB	  (2015)	  
 
4 

2 Context: crisi econòmica espanyola: 2008-2014 
Aquests darrers anys han estat caracteritzats per la severa crisi econòmica 

viscuda tant a l’estat espanyol com a escala internacional. En aquest primer apartat es 
descriurà l’evolució d’aquest fenomen i les conseqüències que n’han resultat per a 
disposar així del marc teòric necessari. 

La magnitud de la crisi espanyola recau en diversitat de factors, els quals es 
detallen a l’apartat 2.3 Causes. Tot i així, la bombolla immobiliària espanyola i el seu 
posterior esclat han agreujant l’impacte de la crisi i en part n’expliquen l’especial 
agudesa amb què aquesta ha colpejat a l’estat espanyol. És per aquest motiu que s’ha 
annexat l’explicació d’aquest fenomen previ a la crisi, tot descrivint-ne les seves causes, 
dinàmica i conseqüències (veure l’annex A. La bombolla immobiliària espanyola, 1997-
2007). 

 
Dit això, l’objectiu d’aquesta secció és el de descriure l’episodi crisi econòmica 

viscuda recentment tant a escala internacional com també el cas espanyol. Per a fer-ho 
s’analitzaran el context, l’evolució seguida i les conseqüències. 

2.1 Introducció 
Al llarg de la història s’han produït nombroses crisis econòmiques i va ser 

especialment durant el segle XX quan aquestes varen proliferar. Tot i l’abundància 
d’exemples que s’hi poden trobar, la crisi financera mundial del 2007-2008 ha estat la 
pitjor crisi des de la Gran Depressió dels anys 30. Durant aquest episodi s’ha arribat a  
amenaçar a més el col·lapse d’organismes i estats, i ha requerit després plans de rescat 
dels sistemes bancaris d’arreu del món. Juntament amb aquest fenomen, l’esclat de 
bombolles immobiliàries esteses a molts països ha suposat l’augment de les taxes d’atur 
i el tancament de molts negocis fet que ha propiciat l’increment de les desigualtats entre 
la població. 

La Gran Recessió és el nom amb el qual s’ha anomenat a aquesta crisi la qual 
per magnitud i gravetat s’ha comparat freqüentment amb la Gran Depressió. Tant és així 
que les caigudes en les borses, en el mercat de treball i en la producció durant la recent 
crisi han estat les més severes en 70 anys. Es pot afirmar doncs que aquests dos 
col·lapses econòmics han estat els episodis més greus en els últims 100 anys, i durant 
els quals les adversitats econòmiques i la interrupció del creixement han tingut serioses 
conseqüències en les economies dels estats i de la població (Egan, 2014). 

2.2 Context 
A continuació es procedirà a descriure el context precedent a la irrupció de la 

crisi tant a escala internacional com nacional. 

2.2.1 A escala internacional 
Com s’ha introduït a l’apartat anterior, a la primera dècada del segle XXI va 

tenir lloc la Gran Recessió durant la qual es va produir una davallada econòmica a nivell 
global. Aquest episodi va colpejar severament les economies americanes i europees les 
quals havien viscut fins el moment un procés de creixement econòmic basat en gran part 
en l’expansió de la construcció residencial. 
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Aquest episodi de recessió1 iniciat als EUA va arribar a Europa on es va estendre 
ràpidament. Al segon i tercer trimestres del 2007, Irlanda va experimentar una reducció 
en termes reals2 del seu PIB3 confirmant-se així la seva entrada en recessió i esdevenint 
en el primer país europeu afectat per la Gran Recessió. 

Per conèixer l’abast mundial d’aquest episodi es pot analitzar quins foren els 
estats en recessió durant aquest període. Així al primer trimestre del 2008 després que 
Irlanda hagués entrat en recessió, 6 estats (Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Portugal, Suècia 
i Nova Zelanda) dels quals 5 europeus estaven també en recessió. El nombre d’estats en 
recessió va anar augmentant considerablement i al segon trimestre d’aquest mateix any 
ja n’eren 25 d’entre els quals cal en destacar Espanya. Aquesta tendència va continuar 
fins a arribar al màxim de 59 països en recessió al primer trimestre del 2009. 

Entre el primer trimestre del 2008 i el segon del 2009 l’Eurozona va estar en 
recessió  i durant aquest període la producció industrial en aquest conjunt d’estats va 
caure arribant a registrar-se una davallada mensual d’un 1,9% el maig del 2008 (Centre 
for Economic Policy Research, 2014).  

2.2.2 Espanyol 
A partir del 2008 a Espanya, com a la resta de la Eurozona, es va produir una 

davallada econòmica, confirmada pels índex macroeconòmics, que va donar pas a una 
etapa de recessió i de crisi. Cal destacar però, que el cas espanyol és particular ja que la 
crisi espanyola no tan sols és una crisi econòmica sinó que també és una crisi social, 
institucional, territorial i política. 

Paral·lelament, a Espanya el frau fiscal ha estat present al llarg dels anys. 
D’aquest es calcula que més del 70% el protagonitzen les empreses i grans fortunes 
(GESTHA, 2011), però no ha estat però fins a donar-se aquest context de crisi 
econòmica que s’han donat més mostres de voler fer front a aquestes pràctiques (per 
exemple al 2012 es va impulsar una amnistia fiscal amb l’objectiu d’atraure aquelles 
persones que havien evitat pagar impostos i així poder recaptar diners). També cal posar 
de relleu els múltiples casos de frau fiscal protagonitzats per polítics els quals il·lustren 
el grau de corrupció existent en aquest estament, n’és un clar exemple el fet que al 2009 
estaven en curs 730 causes contra càrrecs polítics per corrupció (EFE, 2009).  

La corrupció però no ha estat exclusiva de l’estament polític, sinó que la gran 
part de les institucions espanyoles s’han vist esquitxades per aquest tipus de casos. En 
aquesta mateixa línia, el 2013 el Financial Times escrivia que mentre persistia la crisi 
econòmica a Espanya, la majoria de les seves “institucions, des de la monarquia fins a la 

                                                
 
1 Recessió és el terme utilitzat per fer referència a la disminució o pèrdua 

generalitzada de l’activitat econòmica d’un país o regió. S’entra en recessió quan el PIB 
real es redueix durant dos trimestres consecutius. Una recessió acostuma a implicar la 
caiguda del consum, de la producció i de les inversions i un augment en la taxa d’atur. 

2 Totes les magnituds econòmiques poden ésser expressades en termes reals o 
nominals. Quan es fixa un any com a referència i es prenen els preus existents en aquest 
any s’està parlant en termes reals. Per altra banda, quan es tenen en compte els preus del 
moment d’estudi s’està parlant en termes nominals. Es pot mostrar la relació entre 
aquestes dues mitjançant la següent expressió: 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó. 

3 El Producte Interior Brut expressa el valor monetari dels béns i serveis finals 
produïts en una regió (normalment un estat) durant un període de temps determinat 
(normalment un any). Aquesta és una variable molt útil ja que permet mesurar el 
creixement de les empreses d’un país. 
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justícia, mostraven símptomes de putrefacció”. Aquesta percepció és força significativa 
ja que dóna idea de l’estat i les pràctiques dutes a terme per les institucions espanyoles.  

La convergència de la situació econòmica i social amb aquests fets ha resultat en 
un creixent descontentament de la població i la pèrdua de confiança vers les seves 
institucions i representants. 

2.3 Causes 
La Gran Recessió va tenir el seu inici als Estats Units estenent-se més tard a la 

resta de països. Durant aquest apartat es presentaran les causes que varen propiciar 
aquest fenomen i el cas espanyol concret. 

2.3.1 Internacionals 
La crisi econòmica espanyola ha estat resultat de diversos factors externs d’entre 

els quals cal destacar-ne la crisis financera mundial del 2007-2008 i d’altres fenòmens 
interns i intrínsecs del cas espanyol.  

L’inici de la crisi financera global està directament relacionat amb l’esclat de la 
bombolla immobiliària als Estats Units. Durant aquest episodi d’expansió, les entitats 
financeres van potenciar la seva capacitat d’innovació llençant al mercat nous productes 
de risc. Els processos de titulització4 , els quals van acompanyar a la bombolla 
immobiliària americana, van comportar que proliferessin actius financers el preu dels 
quals depenia directament del pagament de les hipoteques i del mercat immobiliari. El 
valor d’aquests títols basats en hipoteques coneguts com a Mortgage-Backed Securities, 
MBS, i Collateralized Debt Obligations5, CDO, havia augmentat considerablement 
durant el període d’auge  i inversors d’arreu del món els havien adquirit (Simkovic, 
2013).  

D’aquesta manera, els bancs americans mitjançant compradors provinents de 
tots els continents aconseguien diners per continuar finançant el desenvolupament 
urbanístic. Això vol dir que entitats distribuïdes arreu del planeta van passar a posseir 
actius relacionats amb préstecs hipotecaris dels EUA i que els ingressos associats a 
aquests productes depenien de la capacitat dels prestataris6 americans per fer front als 
pagaments mensuals.  

Per altra banda, les polítiques de regulació laxes existents durant la bombolla 
immobiliària americana varen permetre que els bancs deixessin diners a gent susceptible 
de tenir dificultats per fer front als pagaments de les seves hipoteques (aquesta pràctica 
es coneix com a “subprime lending”) (Simkovic, 2013). Així durant la bombolla, la 

                                                
 
4 La titulització és el procediment mitjançant el qual una entitat financera 

converteix els actius propis en títols negociables als mercats per tal d’obtenir liquiditat. 
Així, l’entitat agrupa les hipoteques en “paquets”  i els ven. 

5 En comprar Mortgage-Backed Securities i Collateralized Debt Obligations 
s’adquireixen obligacions de deute d’hipoteques. D’aquesta manera un banc que ha 
prestat els diners, ven les hipoteques en paquets i el comprador passa a ser qui percebrà 
els pagaments hipotecaris. 

6 Persona o entitat que contracta un préstec. 
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contractació d’hipoteques subprime7 va passar d’un 8% fins a un 20% de les quals la 
gran majoria eren de tipus ajustable8 (un 90% al 2006). 

 
Arribats a aquest punt és el moment de fer un incís per tal d’analitzar què suposa 

la situació descrita fins ara. Aquest és un model de creixement basat en dues hipòtesis: 
a) s’assumeix primer que els préstecs subprime s’aniran cobrant b) i en segon lloc que el 
mercat immobiliari americà continuarà amb la seva tendència ascendent. 
Malauradament, aquest model és sostenible fins l’esclat de la bombolla immobiliària als 
Estats Units moment en el qual es produeix un punt d’inflexió; els preus dels habitatges 
decreixen i aquests són menors que el valor dels préstecs hipotecaris als quals estan 
lligats. Per altra banda, es produeix un augment en els tipus d’interès de les hipoteques 
ajustables i això comporta que els prestataris passin a tenir més dificultats per a complir 
amb els pagaments hipotecaris. 

La confluència d’aquests fets es tradueix en l’increment en la morositat la qual 
resulta en la pèrdua del valor de les MBS i les CDO. Els inversors redueixen 
dràsticament la compra d’aquests productes i creix la preocupació sobre l’estat dels 
mercats de crèdit i financer dels EUA, traduint-se aquest escenari en la restricció de 
crèdit arreu del món. Resultat d’això, es produeix un cicle en què creix la desconfiança 
entre els bancs i les entitats financeres ja que desconeixen la quantitat d’aquests actius 
que posseeixen uns i d’altres i no es presten diners. Aquesta situació comporta que no es 
contractin crèdits ni hipoteques i que a Europa, l’EURIBOR9 augmenti, fet que suposa 
que és més la gent que es troba amb dificultats per poder pagar les seves respectives 
hipoteques (a la Fig. 2-1 es mostra l’evolució de l’EURIBOR). 

2.3.2 A Espanya 
La crisi econòmica espanyola fou iniciada amb la crisi de les hipoteques 

subprime, l’abast d’aquesta primera però ha vingut determinada per d’altres factors. 
En primer lloc, l’economia espanyola no ha estat capaç de fer front a l’esclat de 

la bombolla. El sector de la construcció ha estat un pilar damunt el qual ha sostingut el 
seu creixement i l’aturada abrupta d’aquest ha interromput en sec el cicle alcista 
d’aquesta economia. A la secció A.5-Conseqüències de l’annex A-La bombolla 
immobiliària espanyola, 1997-2007 s’han descrit les conseqüències que va suposar 
l’esclat de la bombolla immobiliària a l’estat espanyol. 

En segon lloc, l’època d’auge econòmic espanyol va anar acompanyada d’un 
creixement sostingut del PIB. Cal destacar però que aquest fou un augment basat en la 
bombolla immobiliària ja que l’activitat protagonitzada pel sector de la construcció 
n’era la principal responsable . Es calcula que entre el 1998 i el 2007 la contribució 
directa d’aquest sector va suposar de mitjana més d’un 20% del creixement econòmic 

                                                
 
7 Un crèdit subprime es caracteritza per tenir un risc d’impagament superior a la 

mitja dels crèdits 
8 En un crèdit hipotecari de tipus fix, el tipus d’interès es fixa en contractar el 

préstec i aquest no canvia. Per altra banda, en un crèdit hipotecari de tipus ajustable, 
ARM, el tipus d’interès és variable i aquest pot pujar o baixar. Generalment, el tipus 
d’interès inicial en una ARM és més baix que en una hipoteca d’interès fix, però passat 
un període de temps la taxa segurament augmentarà fent-ho també la quantitat a pagar. 

9 L’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) és l’índex diari que fa referència 
al tipus d’interès mig al qual les entitats es presten diners en el mercat interbancari (a 
d’altres bancs). És per tant un tipus d’interès que depèn del mercat. 
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total (Doménech, 2011). Així, mentre va durar aquest apogeu les bones perspectives van 
permetre que tant l’estat com els governs a escales menors duguessin a terme inversions 
sobredimensionades i insostenibles, però en parar-se l’activitat constructora a Espanya 
l’activitat va caure i de retruc va caure també el PIB (veure la Fig. 8-2 a la secció A.4.2 
dels annexos). 

Per altra banda la dinàmica inflacionista del  període 2003-2008 es va veure 
truncada per la caiguda del consum, coincidint aquest últim any amb l’esclat de la 
bombolla. Així, en caure sostingudament el consum es va assolir el rati d’inflació més 
baix en 40 anys al 2008 i fins i tot al març del 2009 es va produir una deflació10 per 
primer cop des que es tenen dades (Forbes, 2009). 

 

	  

Fig.	  2-‐1.	  Evolució	  de	  l’EURIBOR	  entre	  el	  1998	  i	  el	  2015.	  

2.4 Evolució 
La crisi econòmica ha estat un fenomen molt complex on han intervingut una 

gran quantitat d’agents. Al llarg d’aquest apartat es definiran les fases més destacades 
d’aquest episodi de crisi. 

2.4.1 Col·lapse internacional 
Al 2006 va esclatar la bombolla immobiliària americana (Lahart, 2007) 

provocant la davallada en les valoritzacions de les MBS i les CDO i afectant a gran 
quantitat d’entitats financeres d’arreu del món (Simkovic, 2013). Un dels primers 
símptomes de crisi va ocórrer l’agost del 2007 quan BNP Paribas11 va bloquejar la 
retirada de capital de tres dels seus fons d’inversió en detectar el que van anomenar com 
una “evaporació de liquiditat”. La importància d’aquest fenomen no va ésser reconegut 

                                                
 
10 La deflació és la caiguda sostinguda i generalitzada del preu dels béns i 

serveis degut a la reducció del poder adquisitiu. Aquest és un fenomen perillós ja que 
comporta la disminució de l’activitat econòmica i de la recaptació d’impostos. 

11 BNP Paribas és un dels bancs més grans de França i de tota Europa. 
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en el seu moment però més tard el pànic es va escampar entre inversors i estalviadors 
quan aquests van començar a liquidar els seus actius dipositats a institucions 
palanquejades12 (Elliott, 2012). 

 El setembre d’aquest mateix any es va produir la primera fallida d’una entitat 
quan Northern Rock, un banc britànic que es dedicava a fer negocis mitjançant el 
palanquejament, va demanar el seu rescat al Banc d’Anglaterra. La problemàtica 
ocorreguda amb el Northern Rock va esdevenir un indicador de la situació en què es 
trobava el mercat financer, la qual s’aniria repetint ben aviat amb d’altres entitats. 

El juliol del 2008 el banc americà IndyMac Bank esdevingué la primera 
institució dels Estats Units a entrar en fallida. Aquesta havia estat la 7a entitat més 
important pel que fa a la contractació d’hipoteques dels EUA i la seva desfeta, valorada 
en 32 mil milions de dòlars, va suposar una de les fallides més importants en la història 
d’aquest país. Seguidament l’ona expansiva va afectar d’altres entitats relacionades amb 
la construcció residencial i els préstecs hipotecaris, de fet entre el 2007 i el 2008 més de 
100 entitats prestadores13 van fer fallida a arreu del món. El punt àlgid es va produir al 
setembre del 2008 quan varies de les institucions més importants o bé van fer fallida, o 
van ser adquirides amb condicions o van passar a mans del govern americà. D’entre 
aquestes cal destacar la fallida de la firma Lehman Brothers la qual va protagonitzar 
l’episodi de bancarrota més important en la història dels EUA (en declarar la fallida, 
aquest banc tenia un deute de 613 mil milions de dòlars). 

A Europa, es van anar reproduint també aquests episodis de fallides 
institucionals i van ser diverses les respostes donades. Els bancs centrals van injectar 
liquiditat al sistema i els governs van decidir intervenir i nacionalitzar els bancs. A 
diferència d’altres països, a Espanya es va optar més per la concentració bancaria14 i la 
única nacionalització d’importància va arribar al 2012 amb el cas del Banc Financiero y 
de Ahorros, matriu de Bankia, la qual va suposar una injecció total de 22 mil milions 
d’euros. Com a conseqüència d’aquests rescats finançats amb diner públic, es va passar 
d’una crisi del sistema bancari a una crisi del deute sobirà15. 

2.4.2 Crisi del deute sobirà 
El canvi de cicle econòmic i les perspectives negatives va comportar que molts 

països de la zona euro tinguessin dificultats per a refinançar el seu deute públic. Els 
processos duts a terme per garantir l’estabilitat bancaria havien comportat un gran 
esforç econòmic per part dels països i com a conseqüència d’això el deute públic havia 
augmentat considerablement en alguns països i en especial als del sud d’Europa (Grècia, 
Espanya, Portugal i Xipre) i a Irlanda. L’augment dels nivells de deute públic (veure a 

                                                
 
12 El palanquejament consisteix a utilitzar l’endeutament com a mitjà per a 

finançar una operació. Per tant enlloc de realitzar aquesta operació exclusivament amb 
fons propis es realitza amb fons propis i crèdits. 

13 Prestador és aquella entitat o persona que en un contracte de préstec deixa els 
diners al prestatari el qual s’ha compromès a retornar-los juntament amb un interès 
acordat. 

14 La concentració bancària és el procés amb el qual es redueix el nombre 
d’entitats bancaries que operen al mercat mitjançant fusions i adquisicions realitzades 
entre les entitats. 

15 El deute públic o deute sobirà constitueix el conjunt de deutes que manté un 
estat enfront dels particulars o d’un altre país. D’aquesta manera l’estat en qüestió pot 
aconseguir recursos mitjançant l’emissió de títols de valors. 
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la Fig. 2-2 l’evolució del deute espanyol) i privat16 arreu del món van coincidir amb la 
reducció de les qualificacions creditícies17 dels deutes estatals les quals es van produir 
perquè es tenien dubtes sobre la solvència d’aquestes economies. La confluència 
d’aquests fenòmens va comportar que al 2007 s’estengués el temor d’una crisi del deute 
sobirà arreu d’Europa. 

	  
Fig.	  2-‐2.	  Comparació	  de	  la	  relació	  entre	  el	  deute	  públic	  i	  el	  PIB	  a	  Espanya	  i	  a	  la	  UE	  (1996-‐2013).	  

La preocupació davant una crisi d’aquest tipus es va accentuar i durant el 2010 
es va aprovar un pla de rescat dirigit a assegurar l’estabilitat financera europea 
mitjançant la creació d’un Fons Europeu d’Estabilitat Financera18, FEEF. 

Durant el 2011 i el 2012 es van continuar assumint mesures per evitar el 
col·lapse de les economies europees comprometent-se cada estat a introduir un sostre de 
dèficit constitucional19. 

Per a aconseguir l’estabilitat financera dels estats, la Comissió Europea va exigir 
que es duguessin a terme programes d’austeritat amb l’objectiu de reduir el dèficit 
pressupostari dels països de l’Eurozona. Aquest últim fou una de les grans 
preocupacions dels òrgans reguladors europeus els quals consideraren que aquest tipus 

                                                
 
16 El deute privat és el deute que mantenen les empreses privades amb les 

entitats nacionals o amb el públic general mitjançant el mercat de valors. 
17 Una qualificació creditícia estableix la capacitat d’una entitat per pagar el seu 

deute i el risc que suposa invertir en aquest deute. Les principals agencies de 
qualificació són Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch. 

18 El FEEF fou aprovat el maig del 2010 pels 28 estats membres de la UE amb la 
finalitat de preserva l’estabilitat a Europa oferint ajuda financera als estats que estiguin 
en crisi. 

19 El sostre de dèficit constitucional disposa que no s’ha de gastar a curt termini 
més recursos públics dels que s’han recaptat mitjançant impostos. Es vol evitar així que 
l’estat en qüestió hagi de demanar préstecs que suposarien el creixement del deute 
públic.  
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de polítiques eren les òptimes per reduir el dèficit i controlar així les economies estatals. 
Un bon exemple per entendre aquestes inquietuds i l’escepticisme existent sobre la 
capacitat dels estats per fer front a aquesta situació es pot trobar al cas espanyol. Al 
2007 el rati deute/PIB a Espanya era relativament baix (36,1%) en comparació amb 
països com França o Alemanya (els quals tenien un rati de més de 20 punts percentuals 
respecte l’espanyol) i amb l’esclat de la crisi aquest rati va passar a quasi triplicar-se 
durant el 2013 (93,9%) (Google Public Data, 2014).  

Malgrat els esforços per reduir el deute, la desconfiança sobre la solvència de les 
economies del sud d’Europa va comportar que la prima de risc20 d’aquests països es 
disparés assolint rècords històrics. Com a conseqüència d’això, els estats afectats van 
veure augmentats els interessos que havien de complir davant els inversors que 
compressin el seu deute i per tant aquests països aconseguien capital a un preu més alt. 
En aquest sentit, a Espanya es va assolir el 2012 el màxim històric de 638 punts bàsics21  
en comparació amb el bo alemany a 10 anys (veure Fig. 2-3) i a Grècia, que va ser 
l’economia on aquesta variable es va incrementar de manera més accentuada, es va 
arribar a quasi 4000 punts durant aquest mateix any. 

	  

Fig.	  2-‐3.	  Evolució	  de	  la	  prima	  de	  risc	  espanyola	  enfront	  a	  l’alemanya	  (2006-‐2014)	  (Font:	  
Datosmacro.com).	  

Cal destacar que aquesta crisi del deute va comportar repercussions directes a la 
població i especialment a la d’aquells països més afectats. Les polítiques d’austeritat 

                                                
 
20 També coneguda com a diferencial del deute, la prima de risc és el sobrepreu 

que ha de pagar un país per finançar-se als mercats en comparació amb d’altres estats. 
Així doncs, com major sigui el consens sobre la inestabilitat d’un país i major risc s’hi 
percebi més alta serà la prima de risc i per tant més alt serà el tipus d’interès del seu 
deute. Per tant, aquesta variable consisteix en la rendibilitat exigida pels inversors en 
comprar el deute sobirà d’un país i serà interpretada com una mesura de la solidesa de 
l’economia en qüestió. 

21 En el cas de la prima de risc s’acostuma a parlar en punts bàsics, 638 punts 
bàsics equivalen a 6,38 punts percentuals (%). Es posa el següent exemple per entendre 
millor el seu significat: si el bo alemany es paga amb un 1,4% d’interès i l’espanyol 
amb un 5,1% la prima de risc espanyola serà de 3,7 punts percentuals o 370 punts 
bàsics. 
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imposades per Europa i controlades per la Troika22  consistiren principalment en 
reduccions dels pressupostos estatals i com a conseqüència comportaren la disminució i 
una pitjor qualitat dels serveis oferts pels estats.  

Cal notar també el fet que han existit veus contraries que han discutit l’eficàcia 
d’aquestes mesures, així a Espanya va sorgir el moviment popular 15-M mentre que a 
Islàndia s’ha atribuït l’èxit de la seva recuperació al fet d’haver rebutjat l’aplicació 
d’aquestes polítiques. En aquesta mateixa línia, el Premi Nobel d’Economia, Paul 
Krugman, ha afirmat en diverses ocasions que les polítiques d’austeritat prolonguen i 
endureixen les crisis i el que cal és estimular l’economia amb inversions i amb ajudes 
(Krugman, Suprimir la austeridad para estimular la demanda, 2012). 

2.5 Tendència de preus, l’atur, el PIB i l’oferta de crèdits 
La taxa d’atur23 a Espanya ha augmentat considerablement amb la irrupció de la 

crisi econòmica (veure a l’annex la Fig. 8-3), així doncs es va passar d’un mínim 
històric del 7,95% de la població activa aturada al 2007 (aquest valor representen 1,76 
milions de persones aturades) a un màxim històric al primer trimestre del 2013 amb un 
27,16% de la població activa a l’atur (aquest percentatge equival a 6.200.000 milions 
d’aturats) (Encuesta de Población Activa (EPA). Serie histórica., 2015). Pel que fa als 
menors de 25 anys, la taxa d’atur corresponent a aquest darrer període és del 57,2% 
(960.000 joves), esdevé aquesta així en una dada és força il·lustrativa per poder 
comprendre la situació dels joves d’aquest país. 

El PIB espanyol va decaure de manera sostinguda durant la segona meitat del 
2008, entrant així en una recessió que va durar fins al primer trimestre del 2010. Més 
tard però ja iniciat el 2011, el PIB espanyol va tornar a disminuir (veure Fig. 8-2) 
confirmant aquest període de recessions. Fruit d’aquestes etapes el PIB per càpita 
espanyol ha passat d’ésser el 105% de la mitjana de la UE al 2006 a el 95% al 2013 
(López C. , 2012). 

 Pel que fa a l’evolució dels preus del béns de consum, aquests van començar a 
augmentar considerablement durant la segona meitat del 2007, essent la variació anual 
de l’Índex de Preus al Consum24, IPC, del 4,2% respecte l’any anterior. Estudis 
realitzats argumenten que en realitat aquest increment va ésser del 7,9% i van ser els 
productes de consum habitual els que van patir el major augment  (La subida de la cesta 

                                                
 
22 La Troika ha estat el terme usat durant la crisi europea fer referir-se a les 

institucions que s’han encarregat de supervisar aquells països en una situació delicada i 
que han rebut ajuts de la UE i del Fons Monetari Internacional, FMI. Aquesta paraula 
d’origen rus significa un carruatge tirat per tres cavalls com tres han estat les 
institucions designades sota aquest nom: la Comissió Europea, el Banc Central Europeu 
i el FMI. 

23 𝑇𝑎𝑥𝑎  𝑑’𝑎𝑡𝑢𝑟 % = !"#$!"%
!"#$%&'ó  !"#$%!

 ; essent els aturats aquelles persones que no 
tenen una feina remunerada però que a) estan buscant feina de manera activa o bé b) 
han estat suspeses de la feina i esperen tornar a ésser incorporats o bé c) esperen ocupar 
una feina el pròxim mes. La població activa comprèn les persones que estan ocupades 
(les quals tenen una feina remunerada) i les aturades, per tant 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑠 + 𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑠. 

24 L’IPC és un índex en el qual s’analitzen els preus d’un conjunt de productes 
que els consumidors adquireixen de manera regular. Aquest doncs calcula els canvis en 
el nivell de preus d’una cistella familiar. 
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de la compra en 2007 duplica la inflación oficial, 2008). L’IPC va continuar creixent 
fins al Juliol del 2008, quan l’IPC va assolir un increment del 5,3% interanual25 essent 
aquest el valor més alt des del 1992 (González & Maillo, 2008). A partir d’aleshores és 
quan va començar la seva caiguda. El descens continuat de l’IPC va comportar que 
aquest assolís valors negatius al març del 2009, essent aquest el primer registre que es té 
a Espanya de descens de preus (Navas & Cruz, 2009). 

Amb la crisi, l’oferta creditícia va caure i això va suposar una davallada 
important en la contractació de crèdit bancari. Les hipoteques també van veure reduïda 
la seva oferta, però la delicada situació travessada pel país va comportar també que la 
demanda d’hipoteques caigués estrepitosament (veure Fig. 2-4). 

 

	  
Fig.	  2-‐4.	  Evolució	  de	  la	  demanda	  d'hipoteques	  a	  Espanya	  (en	  vermell)	  i	  a	  la	  UEM26	  (en	  blau).	  Font:	  Banc	  

d’Espanya	  

Amb l’esclat de la bombolla immobiliària el preu de l’habitatge també va caure 
estrepitosament (veure secció a l’annex A.4-Evolució),  així a la Fig. 2-5 es pot observar 
la comparació entre la tendència seguida pel preu dels immobles i els salaris  a Espanya. 

 

                                                
 
25 Es el valor resultant de la comparació de l’IPC d’un mes determinat amb el 

del mateix mes de l’any anterior 
!"#!"#!

!"#  !!!

!"#!!"!
!"#  !

. 

26 La Unió Econòmica i Monetària, UEM, és el conjunt de països de la Unió 
Europea que comparteixen un mateix mercat i una mateixa moneda i on es du a terme 
una política monetària única. 



Context	  
	  

 

	   UPC	  –	  ETSECCPB	  (2015)	  
 
14 

	  

Fig.	  2-‐5.	  Comparativa	  entre	  l’evolució	  anual	  del	  salari	  mig	  espanyol	  i	  el	  preu	  de	  l’habitatge	  (2003-‐
2013).	  

 

2.6 Conseqüències 
La crisi econòmica ha significat l’adopció de polítiques d’austeritat, 

l’empobriment generalitzat de la població, l’endeutament de les famílies, el creixement 
accentuat de les desigualtats i l’increment de l’emigració. L’objectiu d’aquesta secció és 
el de descriure aquestes conseqüències més destacades. 

2.6.1 Polítiques d’austeritat 
La crisi del deute sobirà i les exigències de dèficit establertes per la Comissió 

Europea va suposar que es duguessin a terme polítiques d’austeritat arreu d’Europa. 
Aquetes consisteixen a reduir el deute pressupostari mitjançant la reducció de la despesa 
pública i la pujada dels impostos. En aquest sentit, és conegut que els països que han 
hagut de realitzar majors esforços han estat els del sud d’Europa (Espanya, Portugal, 
Itàlia, Grècia) però cal destacar que aquestes polítiques s’han dut a terme a tota la UE i 
també a la resta de països s’hi ha pogut trobar demostracions de malestar en contra de la 
idoneïtat d’aquestes mesures27. 

La situació econòmica espanyola i les exigències de dèficit establertes per la 
Comissió Europea van suposar un paquet de mesures aprovat per l’executiu espanyol 
durant el juliol del 2012, dirigit a reduir el deute (El Gobierno aprueba medidas para 
reducir el déficit, 2012). D’entre aquestes en cal destacar: 

1. Augment del IVA. L’Impost sobre el Valor Afegit  general va passar d’ésser del 
18% al 21% i el reduït del 8% al 10% (EFE, 2012), suposant així un encariment 
notable percebut per la ciutadania. 

2. Eliminació de la paga extra dels funcionaris i treballadors públics. A aquests a 
més també se’ls hi va reduir el nombre de jornades d’assumptes propis. 
                                                
 
27 La pèssima popularitat d’aquestes actuacions va portar a què fossin conegudes 

com a retallades. 
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3. Disminució del 60% al 50% de la base reguladora28 de l’assegurança d’atur a 
partir del 7è mes de prestació. 

	  

Fig.	  2-‐6.	  Evolució	  de	  la	  despesa	  pública	  espanyola	  

A aquest paquet de mesures, les quals repercutiren directament en les economies 
familiars, hi cal sumar les reformes aprovades durant la legislatura del Partit Popular 
Espanyol les quals abraçaren diferents àmbits com la sanitat o l’educació. Així el 
pressupost en sanitat es va veure ajustat en 7.000 milions d’euros mentre que el sector 
educatiu va veure reduït el seu pressupost en 3.000 milions (Calleja, 2012). A la Fig. 
2-6, es pot observar l’evolució durant els últims 20 anys de la despesa pública a l’estat 
espanyol i com la tendència es veu truncada de cop amb l’esclat de la crisi. 

 

2.6.2 Pèrdua del poder adquisitiu 
El febrer del 2012, el govern espanyol va aprovar una reforma laboral mitjançant 

un decret llei29 la qual va ser presentada com una eina per a afavorir l’ocupabilitat, la 
contractació indefinida, la creació de treball i la flexibilitat com a alternativa a la 
destrucció de llocs de treball. La manera en que es varen voler aconseguir aquests 
objectius però va ésser força polèmica, així d’entre les mesures preses en destaca el fet 
que l’acomiadament passa a ser procedent com a norma general i que aquest esdevé 
també més econòmic. 

La irrupció de la crisi econòmica ha portat associada la destrucció de llocs de 
treball, congelacions en els salaris i retallades socials comportant l’empobriment 
generalitzat de la població i el tancament de negocis. Amb les pràctiques aprovades amb 

                                                
 
28  La base reguladora és la quantitat sobre la que es regeix la Seguretat Social 

per determinar la quantia d’una prestació sol·licitada.  
29 Un decret llei és una norma jurídica amb rang de llei que permet al govern 

resoldre en dies una norma que amb rang de llei trigaria al voltant de 3 o 4 mesos. 
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la reforma laboral es pot intuir que aquesta reforma no va aportar les solucions 
necessàries per fer front al creixent empobriment de la població (veure Fig. 2-7).  

 

	  
Fig.	  2-‐7.	  Evolució	  de	  la	  taxa	  de	  població	  en	  risc	  de	  pobresa	  normal	  i	  amb	  el	  lloguer	  imputat30	  a	  Espanya	  

(2004-‐2013).	  

 
La reforma laboral va comportar l’abaratiment dels acomiadaments i la 

disminució de les retribucions salarials i com a conseqüència els ingressos mitjans de la 
població disminuïren de manera generalitzada. Resultat de la disminució de la capacitat 
econòmica de la població, es va produir la contracció del consum de manera general 
(veure Fig. 2-8) i en especial el d’aliments. Entre el 2009 i el 2013 es va reduir la 
despesa en aliments un 19,6% en termes reals i els aliments que aporten més proteïnes 
van ser els que van veure el consum disminuït més dràsticament, com ara la carn, el 
peix i la fruita (Bellod Redondo, 2014). 

 

                                                
 
30 El lloguer imputat s’aplica a les llars que no paguen un lloguer sencer per 

ésser propietaris o per tenir un lloguer a preu inferior al de mercat o a títol gratuït. El 
valor que s’aplica en aquests casos és el del lloguer que es pagaria al mercat per un 
habitatge similar.  
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Fig.	  2-‐8.	  Evolució	  de	  la	  despesa	  familiar	  mitja	  espanyola	  (2006-‐2013).	  

 Per contra es va augmentar el consum de derivats lactis i de sucre fet que 
s’explica segurament perquè aquests van ésser utilitzats com aliments substitutius dels 
aliments més cars. A la Fig. 2-9, es pot observar com en acabar la crisi el salari mig 
espanyol disminueix i passa a seguir la tendència dels preus fet que suposa la pèrdua del 
poder adquisitiu. 

 

	  

Fig.	  2-‐9.	  Comparativa	  entre	  l’evolució	  anual	  del	  salari	  mig	  espanyol	  i	  l’IPC	  (2009-‐2013).	  

 
Les dades anteriors fan referència als efectes de la crisi en el conjunt de l’estat 

espanyol. Tenint en ment els objectius de la present tesina, pot ésser especialment 
interessant de veure les conseqüències que ha suposat aquest episodi a l’escala de la 
Regió Metropolitana de Barcelona i els districtes de Barcelona (aquest serà el territori 
d’estudi tal i com s’explica al capítol 4-Metodologia). A continuació doncs, es mostra la 
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tendència seguida pels ingressos mitjos de la població durant el període d’expansió i el 
de crisi: 

 

	  
Fig.	  2-‐10.	  Evolució	  de	  la	  renta	  mitja	  per	  càpita	  als	  municipis	  de	  la	  RMB	  (en	  blau)	  	  i	  als	  districtes	  de	  

Barcelona(en	  verd)	  durant	  el	  període	  2000-‐2014	  

A la figura anterior es poden apreciar dos comportaments diferenciats tant per 
als municipis com per als districtes abans i després del 2008. Durant l’etapa prèvia a 
aquest any, es produeix un increment generalitzat dels ingressos el qual és pràcticament 
continu entre des del 2000 fins al 2008. És clar que aquesta correspon a l’etapa de 
creixement econòmic durant la qual la riquesa arriba a créixer un 25% de mitja per als 
municipis i quasi un 50% per als districtes. 

Per altra banda, amb la irrupció de la crisi es veu truncat aquest creixement i els 
ingressos de la població s’estanquen i fins i tot decauen. Es produeix doncs una pèrdua 
generalitzada del poder adquisitiu dels habitants tant a la RMB com als districtes de 
Barcelona. Es pot apreciar però com l’impacte de la crisi és major en el cas dels 
municipis en comparació als districtes, ja que de mitja els municipis no recuperen el 
nivell d’ingressos previs a l’inici de la crisi fet que si que succeeix per a la mitja dels 
districtes. 

 
A continuació es mostrarà l’evolució de la renta mitja tant per districtes com 

pels municipis comparada amb els districtes i municipis més rics i més desafavorits: 
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Fig.	  2-‐11.	  Comparació	  entre	  les	  rentes	  dels	  municipis	  de	  la	  RMB	  (esquerra)	  i	  dels	  districtes	  de	  

Barcelona	  (dreta):	  renta	  mitja,	  màxima	  i	  mínima	  

Com es pot veure a la Fig. 2-11, la desigualtat d’ingressos va augmentar tan als 
municipis com als districtes essent les regions més desafavorides les que pateixen una 
major caiguda de la renta. Cal destacar també que durant l’episodi de crisi augmenten 
les desigualtats de manera clara, podent diferenciar dos comportaments totalment 
oposats per als districtes (mentre el més ric continua creixent, el més pobre veu caure 
els ingressos sostingudament). 

 

2.6.3 Endeutament de les llars 
Dins del context internacional, el nivell d’endeutament i la càrrega financera31 

de les famílies espanyoles havia estat menor que les dels EUA o el Regne Unit i 
lleugerament inferiors a les de la UEM. Malgrat això, el creixement del preu de 
l’habitatge ocorregut durant la bombolla immobiliària i la quantitat de hipoteques 
contractades durant aquest episodi va comportar l’increment pronunciat en l’índex 
d'endeutament i en el nombre de famílies espanyoles endeutades. L’endeutament de les 
famílies espanyoles van passar d’un 69% de la seva renta disponible a l’any 2000 fins a 
un 131% al 2007, essent aquest creixement dels més pronunciats a escala internacional 
(aquest darrer valor fou sols superat per les famílies holandeses, portugueses i 
xipriotes).  

                                                
 
31 La càrrega financera és la quantitat que cal abonar en una operació. 
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Fig.	  2-‐12.	  Deute	  brut	  de	  les	  llars	  espanyoles	  (en	  blau	  fosc)	  i	  de	  la	  UEM	  (en	  blau	  clar)	  en	  percentatge	  
sobre	  el	  PIB	  (2000-‐2014).	  Font:	  Laborda.	  

L’endeutament de les famílies espanyoles sumat a la pèrdua de feina per part 
d'un o més integrants d'aquestes i a la pujada de l’EURIBOR ha comportat que moltes 
no poguessin fer front al pagament de la hipoteca. Resultat d’això, els bancs han 
procedit a realitzar execucions hipotecaries i han desnonat així a moltes famílies les 
quals han vist perdre la seva la llar i a més en molts casos aquestes han hagut de 
continuar pagant la resta d'hipoteca. Segons el Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ), des del 2007 fins al primer semestre del 2012 es van dur a terme 417.000 
execucions hipotecaries suposant que 203.808 famílies perdessin les seves llars durant 
aquest període (Romani, 2012).  

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, PAH, s’ha denunciat la falta de 
dades i d’opacitat sobre aquesta qüestió. Segons aquesta organització s’haurien produït 
362.776 desnonaments des que es va iniciar la crisi superant les dades oficials en 
158.968 desnonaments. Des d’aquesta organització també s’afirma que les seves 
estimacions podrien quedar-se curtes ja que han arribat a ser 2 milions de llars 
espanyoles les quals han tingut tots els seus membres a l’atur i què per tant han estat 
exposades a un risc molt alt. Cal destacar a més que les persones desnonades en 
entregar l’habitatge al banc no veuen liquidat el seu deute sinó que aquestes en moltes 
ocasions han de continuar pagant el que els falta d’hipoteca.  

A diferència del que succeeix a d’altre països com per exemple els Estats Units 
on sí que està contemplada la dació en pagament, a Espanya en no poder pagar la 
hipoteca el banc la posa a subhasta i si no hi ha cap oferta l’entitat se la queda per un 
70% del seu valor. Si amb el que recupera el banc no s’assoleix el total del deute més 
les despeses associades, la persona que ha perdut l’immoble encara deu la resta que 
falta. En aquest sentit, el novembre del 2012 el Tribunal de Justícia de la UE va 
dictaminar que la llei espanyola de desnonaments viola les normes europees perquè 
aquesta permet la introducció de clàusules abusives en les hipoteques i que de no 
complir-se signifiquen el desallotjament.  
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Amb l’objectiu de regular la dació en pagament amb efectes retroactius32, el 
març del 2011 la PAH juntament amb l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, DESC, i altres organitzacions van començar a tramitar la Iniciativa 
Legislativa Popular, ILP. Aquest text va ser ampliat amb la finalitat de garantir el dret a 
l’habitatge per a aquelles persones afectades i s’hi va recollir la moratòria33 immediata 
dels desnonaments i la reconversió d’hipoteques en lloguer social.  

El malestar de la societat es va traduir en un procés de pressió popular, mentre hi 
havia d’entre 5 a 6 milions d’habitatges buits, fet que suposa més d’un 20% del parc 
immobiliari residencial espanyol (El País, 2011), al 2012 cada dia es produïen de mitja 
517 desnonaments. El febrer del 2013, després d’haver-se dut a terme escarnis a 
domicilis de polítics i d’haver-se arribat a suïcidar diverses persones que anaven a ser 
desallotjades, la ILP va ésser finalment aprovada a tràmit al Congrés dels diputats 
després (es van arribar a recollir 1.402.845 firmes a tot l’estat). 

 

	  
Fig.	  2-‐13.	  Evolució	  del	  nombre	  d'actes	  relacionats	  amb	  les	  execucions	  hipotecaries	  intervingudes	  

davant	  de	  notari	  així	  com	  el	  nombre	  de	  dacions	  en	  pagament	  o	  per	  a	  pagament	  de	  deutes	  (2007-‐2014).	  
Font:	  Consejo	  General	  del	  Notariado.	  

2.6.4 Creixement de les desigualtats 
Les desigualtats d’ingressos entre la població poden ser perilloses per diverses 

raons d’entre les quals cal destacar el fet que suposen un obstacle a l’hora de garantir la 
igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i això pot acabar minant el creixement 
econòmic. 

Normalment s’utilitzen dues variables per a estudiar l’evolució de les 
desigualtats: a) top-bottom inequality34 b) middle-class inequality35. Durant el període 
comprès entre el 2006 i el 2010, aquests indicadors han augmentat a la meitat dels 
països desenvolupats encara que hi ha hagut d’altres com ara Dinamarca, Holanda o 
Noruega on s’han aconseguit reduir les desigualtats durant aquest mateix context de 
crisi. 

                                                
 
32 Una llei amb efectes retroactius implica que la seva aplicació no només serà 

sobre fets futurs sinó que també s’aplicarà sobre els fets anteriors a la seva aprovació. 
33 Una moratòria significa aplaçar el pagament d’un deute vençut. 
34 Amb la “top-bottom inequality” s’analitzen les diferències entre el decil 

superior de la població i l’inferior (classes altes enfront les baixes). 
35 Amb la “middle-class inequality” s’estudien els canvis dins la classe mitja. 
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Alguns dels països més perjudicats per la crisi han vist com també els contrastos 
econòmics entre els seus habitants es reduïen com a conseqüència de la davallada 
d’ingressos de les classes més altes (com a Romania per exemple). Aquest però no ha 
estat el cas espanyol sinó que més aviat tot el contrari, de fet Espanya ha estat el país on 
la top-bottom inequality ha crescut més durant aquesta etapa i el segon després 
d’Irlanda pel que fa al increment de la middle-class inequality (veure Fig. 2-14).. 

	  
Fig.	  2-‐14.	  Increment	  de	  les	  desigualtats	  a	  Europa	  (actual	  change	  in	  inequality)	  entre	  les	  classes	  altes	  i	  
les	  baixes	  (esquerra)	  i	  entre	  la	  classe	  mitja	  (dreta),	  separant	  per	  causes	  d’aquests	  canvis:	  pèrdua	  de	  
feina	  (employment	  effect),	  disparitat	  en	  els	  salaris	  (wage	  effect)	  i	  d’altres	  fonts	  d’ingressos	  (other	  

income	  sources)	  (Font:	  International	  Labour	  Organization).	  

El responsable d’aquest increment de les desigualtat entre les classes més altes i 
les més desafavorides a l’estat espanyol ha estat l’efecte causat per la situació delicada 
en què s’ha trobat el mercat laboral. En aquest, a més d’existir una disparitat entre les 
retribucions (veure el “wage effect” a la Fig. 2-14) s’hi ha hagut de sumar la pèrdua de 
molts llocs de treball (veure el “employment effect a la Fig. 2-14). A diferència de la 
majoria de països, és també l’increment accentuat de l’atur espanyol el responsable de 
l’increment de les desigualtats dins la classe mitja. Resumint doncs, les dades han 
mostrat que l’increment de l’atur a Espanya esdevingué el factor clau en l’increment de 
les desigualtats entre la població. 
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Cal destacar també que a Espanya els salaris representen el 80% del total 
d’ingressos d’un habitant i són les classes mitges i les altes les qui depenen en major 
mesura d’aquests ingressos. Per a les classes baixes en canvi, són altres fonts 
d’ingressos les que prenen més importància, de manera que aquestes depenen en gran 
part de les ajudes socials. Com durant el període 2006-2010 es van dur a terme 
polítiques d’ajustament econòmic que van suposar reduccions de les prestacions socials, 
la població més desafavorida va veure reduïts els seus ingressos considerablement, 
mentre que les classes més altes van mantenir o van veure reduïts minsament els seus 
ingressos (veure Fig. 2-15). Com a conseqüència d’aquests fets es va produir un 
augment accentuat de les desigualtats entre les classes més altes i les més baixes durant 
aquest període. 

 

	  
Fig.	  2-‐15.	  Evolució	  dels	  ingressos	  del	  decil	  inferior	  de	  població	  espanyola	  (esquerra)	  i	  del	  superior	  
(dreta)	  amb	  separació	  segons	  el	  tipus	  d'ingrés	  (WG=salari,	  SEI=ingressos	  d’autònoms,	  UB=ajuda	  per	  

atur,	  ST=altres	  ajudes,	  PEN=pensions,	  OI=ingressos	  residuals36,	  CG=guanys	  de	  capital37).	  Font:	  
International	  Labour	  Organization.	  

 

2.6.5 Emigració 
Abans de l’inici de la crisi a voltants de l’any 2000, Espanya havia estat un dels 

països amb una taxa d’immigració més elevada arribant a quasi quadruplicar la taxa dels 
EUA i a ser 8 cops major que la francesa. Del 1998 al 2006 es va passar de 637.085 
immigrants (un 1,60% total de la població) a 4.482.568 (un 9,93% de la població) 
essent aquesta última la tercera taxa d’immigració més alta del món. 

Amb l’inici de la crisi però, es va reduir el nombre d’immigrants arribats d’altres 
països (al 2013 va caure un 4,3% respecte l’any anterior) i a més molts immigrants 
residents a Espanya van retornar als seus països d’origen (especialment a l’Amèrica 
llatina). L’increment de l’emigració però, no ha estat solament resultat del retorn als 
països d’origen de població prèviament immigrada sinó que ciutadans espanyols han 

                                                
 
36 Un ingrés residual és aquell provinent d’una activitat ja conclosa (e.g. els drets 

d’autor aporten ingressos residuals). 
37 Els guanys de capital fan referència a ingressos resultants d’inversions com 

ara propietats, actius financers o accions. 
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decidit també de marxar. Fruit d’això, el saldo migratori38 espanyol al 2011 va registrar 
números negatius per primer cop des que es tenen dades, en aquest sentit a la Fig. 2-16 
es pot observar com durant el 2009 la immigració passa a ser menor que l’emigració. 

El nombre de ciutadans espanyols residents a l’estranger ha crescut un 5,5% des 
que va començar la crisi i d’aquests una gran quantitat han estat joves d’entre 15 i 29 
anys. Davant les expectatives d’atur i de precarietat laboral han estat molts els joves que 
han optat per buscar oportunitats a d’altres països davant aquesta incertesa, de fet el 
nombre de joves espanyols residents a l’estranger ha passat de 242.154 el 2009 a 
302.623 el 2012 suposant un increment del 25% entre els joves en tan sols 3 anys. 

 

	  

Fig.	  2-‐16.	  Evolució	  dels	  fluxos	  de	  migracions	  a	  Espanya	  (dades	  del	  2014	  provisionals).	  (Fenómenos	  
demográficos,	  2014)	  

	  

 

                                                
 
38 El saldo migratori és la diferència entre la immigració i la emigració d’un 

indret, aquest es calcula amb la següent expressió: 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜!"#$%&'$" = 𝑁º!""!#$%&'( −
𝑁º!"#$%&'() 
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3 Recerca bibliogràfica 
El present treball cerca trobar característiques dels ens locals que els hagin 

permès resistir millor els efectes adversos derivats de la crisi econòmica. Per a trobar 
indicadors que permetin detectar aquelles regions amb més resiliència cal primer 
realitzar una revisió bibliogràfica d’estudis i publicacions que puguin existir. Cal dir que 
es realitzarà la recerca a la Web of Science, WOS, ja que aquesta és coneguda per la 
qualitat de les publicacions que s’hi poden trobar i per l’eina de cerca avançada la qual 
permet la combinació de grups de paraules de manera força còmoda.  

 

3.1 Definició de les paraules i combinacions de cerca 
Per a dur a terme aquesta recerca bibliogràfica cal establir un mètode que 

permeti garantir un escombrat eficient de les publicacions potencialment interessants. 
Així doncs cal definir primer un conjunt de paraules clau que permetin definir el més 
sintèticament possible sol·licituds de cerca als navegadors. 

En aquest sentit, s’han classificat les paraules clau en sub-grups segons la seva 
relació amb el treball. A continuació es mostra com han estat desglossades aquestes 
paraules clau: 

 
Taula	  3-‐1.	  Paraules	  clau	  de	  cerca	  

Seccions Paraules clau 
Context (C) Economic-crisis, recession, bubble 
Subjecte (S) Population, household, family, employee, worker, enterprise, 

employment, job, labor, labour, market, land-use 
Variable (V) Income, wage, budget, affordability, expenditure, expense, cost, job, 

housing, land, real-estat, building-market 
Impacte (I) Impact, efect, crash, increase, los, growth, migration, segregation, 

inequality, inequity, unevenness, distributional, distributive 
Instruments (T) Urban, town, regional, metropolitan, spatial, land-use, transport, 

transportation, redistributive, planning, plan, policy, measure, project, 
program, strategy, infrastructure, facility, públic-service, housing, 
dwelling, transit, railway, road, accessibility 

Resistències (R) Factor, resistance, mitigating, resilience, redistributive, diversity, 
cohesion 

 
Cal dir que les paraules clau s’han mantingut en anglès el qual fou l’idioma amb 

què es realitzà la revisió bibliogràfica. A la taula anterior es pot veure com les paraules 
clau s’han agrupat en el que s’han anomenat seccions les quals parts en les quals es pot 
dividir la problemàtica. Així es defineix el context en el qual es desenvolupa la tesina, 
els possibles protagonistes (subjectes),  les variables afectades per la crisi, l’acció 
d’impacte originat per la crisi, els instruments per a fer front a la crisi (la secció 
instruments respon tan a eines de gestió com fa referència també a les infraestructures) i 
les accions de resistir o mitigar els efectes de la crisi. 

Un cop definides les paraules clau és el moment de decidir com s’han de 
combinar per tal d’obtenir sol·licituds vàlides per als motors de cerca. Com es disposa 
de 6 categories de paraules clau a combinar i es vol realitzar un escombrat eficient de 
publicacions es realitzaran sol·licituds de cerca en grups de 2, 3, 4, 5 i 6 seccions. Cal 
destacar a més que la secció de “Context” s’inclourà a totes les sol·licituds de cerca ja 
que l’absència d’aquesta comporta que els resultats no siguin acurats per als interessos 
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d’aquest treball. A la taula següent es mostra com s’ha organitzat aquesta recerca (cada 
lletra correspon a una secció, veure la taula anterior): 

 
Taula	  3-‐2.	  Combinació	  de	  les	  seccions	  definides	  de	  paraules	  clau	  

Nº 
combinacions 

Nº de seccions utilitzades per cada sol·licitud de cerca 
2 seccions 3 seccions 4 seccions 5 seccions 

1 S-V S-V-I S-V-I-T S-V-I-T-R 
2 S-I S-V-T S-V-I-R  
3 S-T S-V-R S-V-T-R  
4 S-R S-I-T S-I-T-R  
5 V-I S-I-R V-I-T-R  
6 V-T S-T-R   
7 V-R V-I-T   
8 I-T V-I-R   
9 I-R V-T-R   
10 T-R I-T-R   
 
Cal recordar que tot i que no s’hagi inclòs la secció “Context” en les 

combinacions d’aquesta taula, aquesta secció és present a totes les sol·licituds de cerca. 
Fent el recompte doncs s’obtenen 26 combinacions de cerca diferents a realitzar, s’ha de 
dir però que la secció “Instruments” es dividirà en dos i que per tant es tindran 41 
combinacions possibles. 

Un cop dit això, continuació es defineixen els criteris de cerca: 
1. Idiomes considerats: català, castellà, anglès i francès. Tot i que qualsevol publicació 

escrita en un d’aquests quatre idiomes serà tinguda en compte, és clar que en ésser 
les paraules clau provinents de l’anglès els resultats obtinguts estaran escrits 
majoritàriament en aquest idioma. 

2. Camps d’estudi: ciències socials. Al motor de cerca de la Web of Science, WOS, es 
filtraran les publicacions per tal de descartar publicacions que no pertanyin al 
mateix camp d’estudi. Cal dir que gràcies a aquesta eina s’exclou un gran nombre de 
publicacions relacionats amb la medicina sobretot quan s’utilitza la secció de 
paraules “Resistències”. 

3. Període considerat: s’estableix un filtre per a obtenir els estudis publicats a partir de 
l’any 2007 fins a l’actualitat. És important d’imposar aquesta condició ja que 
d’aquesta manera es descarten moltes publicacions que fan referència a d’altres 
crisis econòmiques. 

4. Ordenació dels resultats: s’estableix que les publicacions estiguin ordenades segons 
la seva rellevància. D’aquesta manera apareixeran primer aquells estudis més ben 
qualificats segons el motor de cerca. 

5. Resultats considerats per sol·licitud de cerca: les primeres 25 publicacions. Així 
doncs de cada sol·licitud efectuada s’estudiarà si els primers 25 resultats són 
interessants per al treball en qüestió. 

 
Donades les 41 combinacions de cerca i els 25 resultats considerats per a 

cadascuna d’elles es pot dir doncs que seran 1025 els resultats de la WOS involucrats en 
aquesta revisió bibliogràfica. Donada l’extensió d’aquesta llista s’han seleccionat 
aquelles publicacions que han aportat informació sobre possibles factors de resistència i 
s’han adjuntat a l’annex C. Llista de les publicacions de la recerca bibliogràfica. 
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3.2 Factors de resistència 
De la revisió bibliogràfica destaquen els següents factors locals trobats els quals 

atorguen al territori de resistència enfront una conjuntura econòmica: 
 

1. Diversitat de l’activitat econòmica: una regió amb producció 
diversificada  resisteix millor les crisis, perquè com major sigui la 
diversificació més difícil serà que totes les industries implicades entrin 
en crisi simultàniament. Cal dir també que si a més les empreses en 
qüestió tenen capacitat exportadora la resiliència serà major, ja que 
existiran més possibilitats que els països compradors no pateixin el 
mateix episodi de crisi. 
Aquesta variable sembla que pot haver estat un factor de resistència en el 
cas de la Regió Metropolitana de Barcelona, ja que municipis petits els 
quals depenien d’una sola empresa si aquesta ha tancat amb la crisi ha 
deixat als habitants en una situació molt delicada. 
Malauradament, les dades disponibles no permetran d’estudiar la 
diversitat de l’activitat econòmica en si, sinó que tal com s’indica a 
l’apartat 5.5.1-Tractament de les variables, tan sols es podrà estudiar la 
diversitat dels sectors laborals i la importància d’aquests en cada 
municipi.  
 

2. Nivell d’estudis de la població: una localitat amb una població més ben 
instruïda serà més resistent a les crisis. Així, els habitants més ben 
preparats tindran més possibilitats que aquelles persones que tan sols ha 
assolit un nivell d’instrucció bàsic les quals no tindran la capacitat de 
resistir el shock.  
Lamentablement, aquesta variable tot i que sembla lògica no podrà ésser 
comprovada ja que la informació no és disponible per a cobrir els anys 
de crisi. 
 

3. Cohesió i diversitat social: mitjançant la recerca bibliogràfica s’han 
trobat publicacions que apunten a la diversitat social com a un factor de 
resistència enfront l’increment de les desigualtats socials (veure l’annex 
C Llista de les publicacions de la recerca bibliogràfica). Això vol dir, que 
una societat diversa, en termes de professions i nivell d’estudis de la seva 
població, està dotada de resistència davant els efectes socials i econòmics 
de la crisi. 
En aquest sentit autors com Herce, han definit el fenomen 
d’autosegregació socio-residencial a les aglomeracions, segons el qual 
les persones tendeixen a concentrar-se per afinitats (econòmiques, 
racials, religioses d’entre altres). A més com major és la segregació més 
potencia d’atracció tenen aquestes concentracions. Envers aquesta 
dinàmica, existeixen societats diverses i plurals on hi ha més dificultats 
per a l’especialització en un grup social determinat les quals presentaran 
una millor reacció durant un període de crisi. 
Tot i això, aquesta variable no podrà ésser inclosa en l’estudi ja que no es 
disposa d’informació que permeti quantificar el grau de cohesió i 
diversitat dels municipis catalans. 
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4. Presència d’universitats i/o centres de recerca: un territori on hi hagi 
establerts aquest tipus de centres podrà gaudir d’una recuperació dels 
llocs de treball més ràpida que no pas la resta. 
Aquesta variable sí que podrà ésser comprovada amb les dades 
disponibles, tot i que sembla que tan sols tindrà efectes a escala 
municipal. En desagregar les dades per districtes aquesta passarà a ésser 
una dada irrellevant en el cas d’una ciutat connectada com Barcelona  

 
Donat els pocs resultats relacionats amb la problemàtica de la tesina trobats 

mitjançant la recerca bibliogràfica i que d’aquests o n’hi ha que no podran ésser 
comprovats, com el nivell d’estudis de la població, o bé el seu concepte es veurà 
difuminat com en el cas de la diversitat de l’activitat econòmica. Es per aquest motiu 
que s’han proposat altres variables de les quals sí que es disposi de la informació 
suficient com per comprovar si exerceixen de factors de resistència.  

Aquests últims tot i que a priori sembla que puguin mantenir una relació amb el 
comportament mostrat per un municipi o districte, no s’ha trobat cap publicació que així 
ho corrobori. A continuació doncs es procedeix a la definició d’aquestes variables: 

 
1. Població: el nombre d’habitants sembla estar relacionat directament amb 

la importància d’una regió. Així a major nombre d’habitants d’una 
població major serà l’atracció que exercirà i més activa serà 
econòmicament parlant. 
 

2. Places hoteleres: Catalunya és una destinació turística de primer ordre i 
els ingressos generats pel sector turístic són molt importants. Sembla 
doncs que aquelles regions amb més oferta hotelera hauran continuat 
percebent un volum d’ingressos destacat. 

 
3. Riquesa prèvia: com s’ha vist a l’apartat 2.6.4 Creixement de les 

desigualtats, amb la crisi la diferència d’ingressos entre la població ha 
augmentat de manera significativa. És per això que es comprovarà si en 
efecte, aquells estrats de població benestants han tingut més facilitats per 
fer front a la crisi.  
Per comprovar aquest fet es prendran els ingressos per capità de cada 
municipi abans de l’inici de la crisi. Per tant, s’estarà comprovant si han 
estat els municipis on la població disposa de més poder adquisitiu els que 
han resistit millor la crisi. 
 

4. Evolució dels habitatges acabats: comportaments distints en l’evolució 
de la construcció d’habitatges pot suposar també un factor que distingeixi 
poblacions que hagin resistit millor la crisi d’altres que no. En ésser el 
sector de la construcció el pilar que ha sostingut l’expansió econòmica 
espanyola, les regions que hagin estat capaces d’esmorteir la caiguda en 
l’activitat del sector immobiliari hauran mantingut una font d’ingressos 
important.  
 

5. Localització geogràfica: el territori d’estudi consisteix en una ciutat 
metropolitana basada en un model de ciutat central avançada 
econòmicament, rodejada d’una primera corona amb caràcter residencial 
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i d’una segona corona caracteritzada per la dispersió espacial de les 
activitats i per la baixa densitat (Herce, 2005). 
Per tenir doncs, una regió metropolitana on hi ha un pol que atrau 
l’activitat econòmica, la proximitat d’un municipi a aquest centre pot 
suposar una avantatge esdevenint fins i tot en un factor que permeti 
mitigar els efectes de la crisi. Per a comprovar aquesta hipòtesi es 
distingiran aquells municipis que es troben a la primera corona dels que 
no. És clar també que no té cap sentit d’analitzar aquesta variable a 
escala de districtes. 
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4 Metodologia 
Durant aquesta secció es definirà com es realitza l’estudi, així es plantejaran les 

escales territorials i es raonarà quin nivell de desagregació es tria i perquè. Un cop 
definida l’escala es procedirà a concretar quin territori s’inclou a l’estudi i amb quines 
variables. 

4.1 Escala territorial 
Per a analitzar les característiques de les poblacions i de la ciutadania cal 

realitzar un estudi que les permeti copsar al llarg de l’episodi de crisi. Per a satisfer 
aquesta anàlisi cal disposar amb un espectre de dades, tal que permeti veure la evolució 
d’aquestes però que també aporti informació sobre la tendència prèvia a l’esclat de la 
conjuntura.  

En recórrer a les bases de dades per a realitzar l’estudi estadístic, primer cal 
determinar l’escala territorial segons la qual es realitzarà l’estudi. A continuació doncs 
es mostra de menor a major la dimensió de les divisions territorials a considerar: 

 
1. Seccions censals 
2. Districtes 
3. Municipis 
4. Províncies 

 
Dit això, en primer lloc s’ha descartat realitzar l’anàlisi en seccions censals per 

l’absoluta falta de informació a aquest nivell de desagregació. En segon lloc, és clar que 
l’escala de província també és descartada ja que aquesta no permet assolir els objectius 
definits en la present tesina. 

 
Així doncs s’han considerat els 2 nivells territorials següents: 

1. Escala districtes: l’escala segons les seccions censals no aportava gaire 
dades ni tampoc una continuïtat temporal suficient així que es va optar en 
primer lloc per considerar directament el nivell territorial superior. 
Aquesta escala següent consisteix a desagregar les poblacions segons els 
districtes fet que permet copsar les diferències dins de les poblacions més 
importants. Malauradament, la disponibilitat segons aquesta escala 
territorial és també força limitada fet que va comportar que fos 
descartada. 

2. Escala municipal: aquest és el nivell de desagregació superior als 
districtes. Respecte a aquest últim, es disposa generalment d’una major 
quantitat de dades a escala municipal i a més aquestes estan disponibles 
durant més anys. Per altra banda, aquest nivell territorial no permet 
copsar les diferències dins d’un mateix municipi i per tant aquests es 
tracten com una sola unitat. Aquest fet pot suposar un inconvenient 
important ja que a les poblacions més grans no s’hi podran distingir 
característiques de la població ni d’aquestes mateixes. N’és un clar 
exemple el cas de Barcelona on als seus districtes hi viuen, amb 
l’excepció de les Corts, més de 100.000 persones i fins i tot a l’Eixample 
se sobrepassen els 250.000 habitants. És clar doncs que la manca de 
detall sota aquesta escala territorial és insuficient i per tant aquest nivell 
de desagregació tampoc és l’òptim. 
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Davant aquesta problemàtica es va optar per fer una combinació de les dues 

unitats territorials anteriors. Degut a la importància de la ciutat de Barcelona s’hi 
disposen més dades per districtes i de fet l’ajuntament d’aquesta ciutat disposa d’una 
base de dades pròpia on es mostren les dades amb aquest nivell de desagregació. 
Resultat d’aquest fet es va optar per considerar un escenari on Barcelona s’estudiaria 
per districtes i la resta de poblacions a escala municipal. D’aquesta manera, tot i que no 
s’estaria estudiant amb tant detall com amb la desagregació per districtes a tot el 
territori, s’estaria salvant el fet de considerar una població de quasi 2 milions de 
persones com una sola unitat. 

 

4.2 Municipis inclosos en l’estudi 
Per a poder definir els municipis que seran inclosos a l’estudi, cal primer 

analitzar per a quines localitats es té informació a l’abast. S’ha vist doncs que la 
limitada disponibilitat de dades comporta que varies de les variables d’estudi no puguin 
ésser obtingudes per a tots els municipis del Principat.  

En línies generals existeixen dues tendències que permeten determinar l'àrea 
d'estudi: els territoris político-administratius o bé els territoris funcionals. Els territoris 
político-administratius són àrees reconegudes per l’administració i per tant 
convencionals d’entre les quals cal destacar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i la Regió Urbana de Barcelona (RUB). 
Per altra banda, els territoris funcionals són àrees definides en funció del comportament 
de les persones, d’entre aquest tipus cal destacar els mercats de treball generats pel cas 
d’una aglomeració com Barcelona. 

 
Tanmateix, tot i que aquells municipis ha incloure a l’estudi haurien de 

conformar una àrea d’intercanvi de persones motivat pel mercat de treball (els límits de 
la qual vindrien delimitats per una frontera trobada mitjançant estudis d’intercanvi 
diària de persones entre municipis) pot donar-se que siguin factors administratius els qui 
acabin determinant el conjunt de municipis que s’inclouran a l’estudi degut a la 
disponibilitat de les variables. 

Amb altres paraules, tot i que és interessant que l’àrea d’estudi estigui 
relacionada amb el comportament de les persones que habiten el territori, és probable 
que com hi ha bases de dades que tan sols mostren les variables per a la província de 
Barcelona (com és el cas del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona) sigui 
aquest fet el qual condicioni la llista de municipis a estudiar. 

 
A continuació es descriuen dues vies per delimitar el perímetre d’estudi el qual 

separarà aquells municipis inclosos en l’estudi i els que no, definint així la regió que 
pren part al mercat de treball : 

1. Intercanvi mínim de persones. Primer de tot cal considerar què és el que 
ha de determinar si un municipi s’inclou o no. Així doncs, una població 
que mantingui un intercanvi de persones significant diàriament haurà 
d’ésser inclosa a l’estudi. Cal mencionar que aquest procés fou dut a 
terme pel cas de Barcelona i la seva metròpoli per Joaquim Clusa i Josep 
Roca Caldera sota la coordinació de Joan Trullén . 
Per a definir el territori a incloure a l’estudi cal identificar primer el nucli 
principal que atrau diàriament als habitants d’altres poblacions veïnes. 
En aquest cas és clarament la ciutat de Barcelona qui pren aquest paper 
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de pol, en primer lloc doncs aquells municipis els quals hi “enviïn” un 
mínim establert de gent cada dia passaran a formar part del conjunt de 
municipis a considerar.  
Un cop fet això, cal veure si hi ha d’altres municipis que mantinguin un 
intercanvi de població (que com a mínim sigui equivalent al mínim 
establert anteriorment) amb alguna de les localitats incloses ja amb 
anterioritat. 
Esdevé doncs un procés iteratiu en el qual es van afegint nous municipis 
fins que s’arriba a un punt en què una població no manté l’intercanvi de 
població mínim determinat. Arreu del territori es van trobant d’altres 
municipis “frontera” com aquests els qual conformaran la separació entre 
els municipis d’estudi i els que no es consideraran (Clusa & Roca 
Caldera, 1997). 
 

2. Xarxa de rodalies. També es pot determinar la relació d’aquells 
municipis que interactuen amb Barcelona seguint la xarxa de rodalies. 
Amb aquest mètode s’obté un llistat de municipis els quals vistos en un 
mapa conformen un perfil en forma de guant o de pota d’ànec. 
Com a la realitat aquest perfil no es gaire precís, s’afegeix una distància 
de equivalent al desplaçament de 5 minuts en cotxe fins a l’estació de 
rodalies més propera. D’aquesta manera s’aconsegueix delimitar una 
frontera de municipis més suau i més propera a la realitat. 

 
Cal destacar que amb aquests estudis breument descrits, s’obté una frontera la 

qual inclou municipis que no pertanyen a la província de Barcelona i que per tant 
donada la limitació de dades serà difícil de cobrir la totalitat d’aquest parell d’àrees. 

 
Aquesta limitació comporta que siguin les regions politco-administratives les 

considerades per a realitzar l’estudi. En primer lloc hi ha la RUB la qual consisteix en 
297 municipis que formen les tres corones metropolitanes. En comprovar doncs quants 
d’aquests pertanyen a la província de Barcelona s’obté que hi ha 32 municipis de la 
RUB que pertanyen a la província de Girona o de Tarragona i dels quals es disposarà de 
menys dades. 

En segon lloc, en considerar la RMB la qual consisteix en 165 municipis que 
formen les dues primeres corones metropolitanes, tan sols manca la localitat de l’Arboç 
situat a la província de Tarragona per a disposar de tots els municipis d’aquesta àrea 
administrativa. En darrer lloc, tots els 19 municipis de la AMB els quals formen la 
primera corona formen part de la província de Barcelona. 

En estudiar la disponibilitat de dades i la quantitat de municipis inclosos en 
cadascuna de les tres regions anteriors, s’opta primerament per descartar la AMB degut 
a la poca quantitat de municipis inclosos. Aquesta quantitat escassa de municipis no 
permetria realitzar un estudi gaire extens ni d’observar grans diferències de 
comportament. Finalment, la manca de dades per a  més del 10% dels municipis que 
conformen la RUB ha comportat que aquesta sigui també descartada resultant la RMB 
com a la regió que definirà els municipis inclosos i els que no (veure tots els municipis 
inclosos a l’annex B-Llista dels municipis). A continuació es mostra el territori inclòs 
en la RMB: 
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Fig.	  4-‐1.	  Territori	  inclòs	  dins	  la	  Regió	  Metropolitana	  de	  Barcelona	  

  

4.3 Variables i interval de temps escollits per a realitzar l’estudi 
L’objectiu d’aquest apartat és el de definir quines seran les variables a utilitzar 

per tal de disposar d’uns indicadors que permetin copsar els canvis ocorreguts amb la 
irrupció de la crisi.  

Per escollir quines seran les variables mitjançant les quals es realitzarà l’estudi 
cal primer posar en context el present treball: la tesina en qüestió tracta sobre com 
determinats factors els quals caracteritzen les localitats han permès a aquests municipis 
de presentar una major resistència i/o resiliència enfront la crisi actual. És per això que 
per poder avaluar aquesta reacció dels municipis, cal estudiar primer quines són 
aquelles característiques que permeten quantificar o donar idea de quina ha esta 
l’oposició oferta enfront la crisi per part de les distintes localitats.  

D’aquesta manera es planteja la següent qüestió: quins són aquells indicadors 
que permeten mesurar la crisi econòmica? Per respondre aquesta pregunta cal 
reflexionar primerament sobre què suposa un episodi de crisi, així doncs aquesta serà 
clarament una etapa de canvis durant la qual aquelles variables implicades veuran 
alterat la seva tendència prèvia. 

Com que els agents implicats en la problemàtica d’aquest treball són els 
municipis cal doncs centrar-se en les variables que permeten copsar canvis en la 
població, en els ingressos dels ciutadans, en l’evolució de l’activitat econòmica i en el 
planejament pres per les autoritats locals. Per altra banda, també s’utilitzaran unes altres 
variables les quals no seran indicadors de l’impacte de la crisi sinó que permetran 
entendre aquests canvis.  

Per a identificar les variables segons aquest parell de grups es classificaran en: 
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1. Indicadors de la crisi 
2. Variables que expliquen l’evolució 

 
A més de triar amb quines variables es realitzarà l’estudi, cal també definir quin 

serà l’interval de temps adequat a tenir en compte. Així doncs, per estudiar què ha 
suposat la irrupció de la crisi per a un indicador determinat i per veure així si aquest 
episodi ha truncat la seva tendència anterior, cal primer identificar el punt de canvi. 

En aquest sentit, la crisi financera americana va esclatar al 2007 però al 
continent europeu no es van començar a notar els seus primers símptomes fins ben 
entrat el 2008. Aquest any esdevé doncs en un moment en el qual la disponibilitat 
d’informació resulta essencial.  

Cal fer un incís també respecte aquest fet: en cas de no tenir una dada per al 
2008 i de disposar-la en canvi per al 2007, s’acceptarà aquest últim any com a 
aproximació vàlida del moment d’inici de la crisi, ja que es considera que el canvi que 
hi pugui haver entre aquests dos anys no és significatiu. 

Un cop s’ha identificat el moment d’irrupció de la crisi, cal determinar l’interval 
de temps anterior a la crisi que permet copsar la tendència prèvia. Així per a poder 
observar la dinàmica anterior es considera que com més anys d’informació es disposin 
millor però que en cas de tenir informació limitada, com és en aquest cas, s’acceptarà 
que els primers anys dels que es disposin dades corresponguin als inicis de la dècada del 
segle XXI.  

És més, com que es pot aproximar l’evolució d’un interval amb dos punts, 
s’acceptarà com a disponibilitat suficient per a determinar el creixement de l’etapa 
anterior a la crisi quan es disposi d’informació als inicis dels anys 2000s i al 2007 i/o el 
2008. 

Pel que fa a la tendència posterior a l’inici de la crisi es considera que el punt 
àlgid de la crisi es produeix durant el 2012. Se suposa per tant que és durant aquest 
moment quan les adversitats són més severes i quan per tant les dades mostraran 
registres més negatius. 

Donada la proximitat d’aquest moment amb el moment actual i el temps requerit 
per llançar les publicacions per part de les bases de dades, es considera com a bona una 
mostra que comprengui aquesta etapa encara que tan sols es disposi d’informació per a 
l’any 2012. 

Tot seguit es mostra un esquema del comportament de l’economia durant l’etapa 
anterior a la crisi i la posterior a la irrupció d’aquesta, per tal de facilitar la comprensió 
del perquè dels intervals d’anys considerats com a bons. 
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Fig.	  4-‐2.	  Representació	  de	  l’evolució	  seguida	  per	  l’economia	  espanyola	  durant	  els	  últims	  15	  anys	  

A la Fig. 4-2, es pot veure un esquema sobre l’evolució seguida per l’economia 
espanyola durant els darrers 15 anys. Aquest comença al 2001 ja que és un any en què 
es disposa del cens de població i per tant aquest és un any on es tenen més variables. A 
més els períodes 2001-2008 i 2008-2014 tenen quasi la mateixa extensió en anys i 
permet permetent així de copsar i comparar les tendències dels indicadors. 

 
A continuació es procedirà a enumerar i descriure les variables utilitzades tot 

classificant-les segons si són indicadors de la crisi o variables que permeten explicar les 
tendències: 

4.3.1 Indicadors de la crisi 

Renta Familiar Bruta Disponible per càpita 
Aquesta és un dels indicadors essencials ja que dóna idea de com han canviat els 

ingressos percebuts pels ciutadans. 
1. Font. Diputació de Barcelona-Programa Hermes (municipis) i 

Ajuntament de Barcelona (districtes) 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2000-2014 per als municipis i2000, 

2005, 2008-2013 per als districtes de Barcelona. 
3. Tractament de les dades. Municipis: la Diputació disposa de la RFBD per 

municipis i també la població de cada municipi, per tant: 
 

𝑅𝐹𝐵𝐷!à!"#$ =
𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%$&$
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó!"#$%$&$

 (1) 

 
Districtes: per a les dades del 2005 i el període 2008-2013 es té la RFBD per càpita, 
com l’Ajuntament de Barcelona també disposa de la RFBD a tota Barcelona es 
cercarà la relació d’aquest valor amb el donat per la Diputació per a cada any. Així 
s’obtindrà el valor resultant de la següent expressió i es multiplicarà per a la RFBD 
de cada districte:  
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𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%"&$' =
𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%&'("

!"#$%&'"ó

𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$!"#$%
!"#$%&'($% 𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%"&$' (2) 

 
A més d’això, per a l’any 2000 es disposa de l’índex de distribució territorial de la 
renda familiar a Barcelona. Així per a obtenir la RFDB per districtes al 2000 a més 
del mostrat a l’equació anterior, cal també multiplicar l’índex de cada districte per la 
RFBD per càpita de la ciutat durant aquest any:  
 

𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%"&$'!""" = í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%"&$' ·
𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%&'("

!"#$%&'"ó

𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%&'("
!"#$%&'($% 𝑅𝐹𝐵𝐷!"#$%"&$' (3) 

 
 

Saldo migratori 
Es pot considerar que les fluctuacions en el nombre d’habitants degudes a la 

crisi econòmica presenten dues components: en primer lloc aquest episodi ha empitjorat 
directament les condicions de vida de la població i en especial de les classes més 
desafavorides i és per això que és d’esperar que l’esperança de vida se’n hagi ressentit 
en aquests sectors de la població. En segon lloc l’estancament de l’economia i la manca 
de mostres de recuperació ha comportat que fossin moltes les persones que van decidir 
d’emigrar a la cerca de noves oportunitats. 

La manca de les dades referents a l’esperança de vida comporta que el saldo 
migratori esdevingui en la dada més representativa que permet estudiar una component 
important del flux demogràfic derivat dels efectes de la crisi. 

 
1. Font: IDESCAT (municipis) i Ajuntament de Barcelona (districtes) 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2005-2013 pels municipis i 1991-

2013 per als districtes. 
3. Tractament de les dades. No cal tractar les dades, tan sols cal trobar la 

diferència entre la immigració i l’emigració ja que en el cas de 
l’Ajuntament de Barcelona no es proporciona aquesta diferència 
directament:  

 
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜  𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝐼𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó− 𝐸𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó (4) 

 
Per estudiar els canvis en l’activitat econòmica es tindrà en compte el mercat 

laboral mitjançant el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social i l’atur registrat per als 
municipis i els districtes respectivament, i el nombre d’empreses establertes als 
municipis. Aquesta última variable no s’estudiarà per als districtes degut a la manca de 
dades. 

Afiliacions a la Seguretat Social (municipis) 
Tot individu amb contracte laboral vigent ha d’estar afiliat a la Seguretat Social 

ja sigui en règim general o en règim d’autònom. És per tant aquesta una dada molt 
fiable a l’hora d’estudiar el mercat laboral d’un indret. 

1. Font: Observatori d’Empresa i Ocupació (municipis) 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2000-20014 
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3. Tractament de les dades. Aquesta informació es disposa separada segons 
el règim d’afiliació  a la Seguretat Social. Cal doncs sumar les afiliacions 
en règim general amb el d’autònoms, per tant: 

 
𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑠 = 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑠!è!"#  !"#"$%& + 𝐴𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑠!"#ò!"#$ (5) 

 

Atur registrat (districtes) 
Per als municipis es disposa el nombre d’afiliats però aquesta informació no està 

disponible per als districtes. Per districtes s’utilitzarà la variable corresponent a l’atur 
registrat ja que és la informació que està disponible. Cal tenir present però, que les 
afiliacions donen informació de tots els contractes laborals existents en una regió 
mentre que a l’atur no cal apuntar-s’hi de manera obligatòria (es donen casos en què 
gent sense cap possibilitat de rebre un subsidi no s’hi registra). 

1. Font: Ajuntament de Barcelona 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2009-2014 
3. Tractament de les dades. No cal realitzar cap modificació a les dades 

proporcionades per l’Ajuntament. 

Nombre d’empreses (municipis) 
La inestabilitat econòmica ha comportat el tancament de moltes empreses, 

aquesta variable doncs permetrà de quantificar aquests canvis de manera directa. Tot i 
que pugui semblar que aquesta variable guarda una relació molt estreta amb el nombre 
de persones ocupades i que per tant pot estar indicant el mateix fenomen que el nombre 
d’afiliats o l’atur registrat , cal dir que aquesta existeix per a empreses petites però que 
deixa d’existir pel cas d’empreses majors. 

1. Font: Diputació de Barcelona-Programa Hermes. 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2001-2014 
3. Tractament de les dades. No cal realitzar cap modificació a les dades 

proporcionades per la Diputació. 
 
S’estudiarà també l’habitatge, en aquest sentit s’analitzarà com ha afectat la crisi 

al sector de la construcció mitjançant el nombre d’habitatges acabats, i s’estudiarà 
també l’evolució del mercat de l’habitatge mitjançant el preu de l’habitatge. Cal 
destacar que d’aquesta segona variable tan sols es disposen dades per als municipis amb 
més de 30.000 habitants. 

 

4.3.2 Variables que expliquen l’evolució 

Habitatges acabats 
Com el sector de la construcció ha estat el pilar sobre el qual s’ha sostingut el 

creixement econòmic protagonitzat a l’estat espanyol i l’ensorrament d’aquest ha estat 
una causa molt important a l’hora de quantificar la magnitud de la crisi, aquesta variable 
permetrà de veure quins han estat els indrets més afectats i els que han resistit millor. 

1. Font: Diputació de Barcelona-Programa Hermes (municipis) i 
Ajuntament de Barcelona (districtes) 

2. Disponibilitat de les dades per anys: per als municipis 1998-2013 i per 
als districtes 1998-2014. 
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3. Tractament de les dades. No cal realitzar cap tractament a les dades 
disposades. 

Preu de l’habitatge 
L’esclat de la bombolla immobiliària ha comportat la caiguda de preus 

generalitzada però és clar que hi ha zones on aquesta ha estat més accentuada mentre en 
d’altres ha estat més suau. L’anàlisi d’aquesta variable permet de veure quines regions 
han mantingut el nivell de preus i on per tant la bombolla no va inflar tant les taxacions 
dels habitatges. 

1. Font: IDESCAT (municipis) i Ajuntament de Barcelona (districtes) 
2. Disponibilitat de les dades per anys: per als municipis de més de 30.000 

habitants 2001-2014 i per als districtes 2001-2014. 
3. Tractament de les dades. No cal realitzar cap tractament a les dades 

disposades. 
 
A més d’aquestes variables, es consideraran també característiques dels 

municipis i districtes en si mateixos. En aquest sentit s’estudiarà l’evolució dels 
pressupostos municipals (no es disposa d’aquesta informació per districtes) i l’oferta de 
les places hoteleres per municipis i districtes. 

Pressupostos (municipis) 
Aquesta variable exposa els recursos assumits per cada localitat, essent per tant 

un bon indicador de l’estat econòmic de la regió. 
1. Font: Diputació de Barcelona-Programa Hermes 
2. Disponibilitat de les dades per anys: 2001-2013. 
3. Tractament de les dades. Amb aquesta variable es vol veure com han 

evolucionat les despeses dels municipis, és per això que es consideraran 
les liquidacions. Les despeses liquidades estan dividides en diferents 
categories, però com el que interessa és conèixer quina quantitat de 
diners és la que ha sortit de la caixa dels ajuntaments no es tindran en 
compte les categories d’actius i passius financers. Resumint, per a 
conèixer les despeses dels municipis se sumaran: les remuneracions del 
personal, les despeses de béns corrents i de serveis, les despeses 
financeres, les transferències corrents, els fons de contingència, les 
inversions reals i les transferències de capital. 

Places hoteleres ofertes 
L’economia catalana depèn en gran mesura dels ingressos derivats del turisme, 

així doncs aquesta variable permetrà conèixer com ha evolucionat el sector hoteler i de 
retruc veure quins municipis/districtes hauran percebut més diners provinents d’aquest 
sector. Aquest indicador esdevé doncs com un factor que pot permetre explicar 
posteriorment el comportament de determinats municipis o districtes. 

1. Font: IDESCAT (municipis) i  Ajuntament de Barcelona (districtes) 
2. Disponibilitat de les dades per anys: per als municipis 2003-2014 i 2007-

2013 per als districtes 
3. Tractament de les dades.Com per a alguns anys hi ha algunes 

discrepàncies entre les places hoteleres disponibles a Barcelona segons 
l’IDESCAT i l’Ajuntament de Barcelona, es multiplicaran les dades dels 
districtes per el quocient entre les places a Barcelona segons l’IDESCAT 
i l’Ajuntament tal i com es mostra a continuació: 
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𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠!"#$%"&$' =
𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠!"#$%&'("!"#$%!"

𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠!"#$%&'("
!"#$%&'($% · 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠!"#$%"&$'

!"#$%&'($% (6) 

 

4.3.3 Taules de les variables d’estudi 
A continuació es mostren les variables d’estudi per als municipis: 
 

Taula	  4-‐1.	  Variables	  d’estudi	  per	  als	  municipis	  

Tipus Variable Observacions 
Habitants Renta familiar disponible bruta per 

càpita 
 

Saldo migratori  
Treball Nombre d’afiliacions a la Seguretat 

Social 
 

Nombre d’empreses establertes  
Habitatge Preu de l’habitatge Només es disposa per a 

municipis de més de 
30.000 habitants 

Nombre d’habitatges acabats  
Poblacions Pressupostos  

Nombre de places hoteleres ofertes  
 
Tot seguit es mostren les variables d’estudi per als districtes: 
 

Taula	  4-‐2.	  Variables	  d’estudi	  per	  als	  districtes	  

Tipus Variable 

Habitants 
Renta familiar disponible 
bruta per càpita 
Saldo migratori 

Treball Nombre d’afiliacions a la 
Seguretat Social 

Habitatge 
Preu de l’habitatge 
Nombre d’habitatges 
acabats 

Poblacions Nombre de places hoteleres 
ofertes 
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5 Anàlisi 
L’anàlisi clúster consisteix a agrupar un conjunt de dades en grups, de manera 

que els elements que formen un grup es caracteritzin per presentar unes propietats 
similars. Cal destacar però que existeixen diversos mètodes que permetin agrupar un 
conjunt de dades en sub-grups, així doncs es diferencien dos grans categories de models 
clúster: els models jeràrquics i els models no-jeràrquics. 

En primer lloc i com el seu nom indica, els models jeràrquics es caracteritzen 
per desenvolupar un ordre jeràrquic d’entre les variables. En segon lloc, els models no-
jeràrquics classifiquen les dades en un nombre k de grups donat. Per tant, la diferència 
més important entre aquest parell de models de classificació de dades és el fet de 
conèixer a priori o no el nombre de conglomerats. 

 

5.1 Variables 
Per a poder comprovar el comportament a nivell local del territori cal que les 

dimensions dels municipis i districtes no influeixin en els resultats. Per a aconseguir-ho, 
es calcularà l’increment mitjançant la relació entre els dos valors a estudiar. És a dir que 
per a totes les variables donat un període de temps es modelitzarà la tendència amb una 
divisió: 

Δ!"#  ! = !"#!"#  !

!"#!
; essent (i-j) els anys d’estudi (7) 

 
S’aplicarà aquest procediment per a totes les variables excepte pel cas de la 

migració, ja que en aquest cas es mesclen valors positius i negatius de manera que es 
distorsionaria el comportament real si es procedís de la mateixa manera. Així doncs per 
al saldo migratori s’utilitzarà la següent expressió: 

 
Δ!"#  ! = !"#$!"#  !!!"#$!"#  !

!"#$!"#  !
 ; essent (i-j) els anys d’estudi (8) 

 
Així doncs totes les variables seran estudiades en funció del seu increment en 

tant per u fet que a les llegendes dels gràfics s’expressarà com [-], ja que aquest 
increment no té unitats. 

5.2 Clústers 
Els clústers hauran d’incloure municipis o districtes que presentin similituds 

segons uns determinats paràmetres els qual seran les variables considerades en cada cas. 
Per a dur a terme l’anàlisi clúster s’ha fet servir el programa SPSS al qual es pot 
realitzar aquestes classificacions segons els mètodes següents: 

1. Mètode jeràrquic i no-jeràrquic. Aquest primer enfocament consisteix a 
aprofitar les avantatges de cadascun d’aquests dos mètodes, així 
començar realitzant un model jeràrquic permetrà trobar el nombre de 
clústers presents en les dades i un cop conegut aquest nombre s’executa 
un mètode no-jeràrquic el qual és més eficient.  

2. Mètode bietàpic. Aquest és un model disponible al SPSS el qual permet 
determinar automàticament el nombre de clústers (s’hi pot establir un 
límit superior al nombre de clústers) i permet ràpidament d’analitzar un 
conjunt de dades tan sols definint si es tracta de variables categòriques 
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(com per exemple el sexe) o de variables contínues (totes aquelles que no 
siguin categòriques). 

 
Dit això es procedirà a continuació  a observar quin d’aquests mètodes permet 

obtenir millors resultats donades les variables d’estudi. Primer cal doncs definir quins 
mètodes jeràrquics i no-jeràrquics s’utilitzaran: 

• Mètode de Ward. Per a realitzar el clustering jeràrquic s’utilitzarà aquest 
mètode el qual és generalment el més usat.  Un cop s’hagin trobat el 
nombre de clústers es continuarà amb el mètode no-jeràrquic següent. 

• Mètode de les K-mitges. Es podrien utilitzar també d’altres mètodes però 
com aquest és un mètode no-jeràrquic proposat pel SPSS és el que es 
durà a terme. 
 

Per determinar la idoneïtat d’aquest mètode pot ser útil veure com es generen els 
clústers i quines són les variables que tenen un paper més important en la seva definició. 
Així doncs es procedeix a continuació a presentar com varien els resultats obtinguts 
mitjançant la combinació de model jeràrquic i no-jeràrquic en considerar totes les 
poblacions de la RMB i les 6 variables d’estudi: 

 

  

 
Fig.	  5-‐1.	  Proporció	  de	  municipis	  inclosos	  en	  cada	  clúster	  en	  considerar	  la	  combinació	  del	  mètode	  

jeràrquic	  de	  Ward	  i	  el	  no-‐jeràrquic	  de	  K-‐mitges	  

Els clústers que es defineixen mitjançant aquesta combinació de mètodes venen 
condicionats en tots els casos per les variables de migració i d’habitatges acabats. A 
mesura que es va incrementant el nombre de clústers no es van apreciant les diferències 
entre el gruix de dades sinó que es van separant aquells municipis amb grans valors en 
el saldo de migració i en el nombre d’habitatges acabats. És per tant aquesta una manera 
de procedir contraria als objectius i per tant es procedirà a realitzar l’estudi mitjançant el 
procés en dos passos o bietàpic del SPSS. 

 

2	  clústers	   4	  clústers	  

10	  clústers	  
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Un cop decidit que serà aquest darrer procés l’escollit per a realitzar el 
clustering, es procedirà a descriure les dues maneres com es poden avaluar les 
distàncies entre els valors de la mostra.  

En utilitzar el procés bietàpic disponible al SPSS es trien les variables a utilitzar 
en cada clustering tot indicant si es tracta de variables categòriques o contínues. Com 
que els factors considerats són tots variables contínues tan sols caldrà triar quines 
variables s’inclouran en cada estudi. El programa ofereix dues maneres per mesurar les 
distàncies entre els valors: 

1. Log-verosimilitut: aquest mètode per a mesurar les distàncies assumeix 
que els valors atípics (el soroll) segueix una distribució uniforme. 
Calcula la log-verosimilitut resultant d’assignar aquests valors a un 
clúster-soroll i d’assignar-los també al clúster més proper (el qual no és 
un clúster soroll). El valor és llavors assignat al clúster amb major log-
verosimilitut.  
Això és equivalent a assignar el valor al seu clúster més proper que no 
sigui soroll si la distància entre aquest valor i el clúster és menor que un 
valor crític:  
 

𝐶𝑟 = log  (𝑉) (9) 
 
On:  

𝑉 = ∏!𝑅!∏!𝐿! (10) 
En cas que aquesta distància superi al valor crític es considerarà el valor 
com a soroll. 
 

2. Distància euclidiana: aquest procés assigna els valors al seu clúster més 
pròxim si la distància entre aquest parell és menor que el valor crític: 

𝐶𝑟 = 2
1
𝐽𝐾!

𝜎!"!
!!

!!!

!

!!!

 (11) 

 
Si la distància supera aquest valor crític es considerà que és soroll.  
 

Com no s’han observat diferències significatives en els resultats s’utilitzarà el 
mètode de la log-verosimilitut perquè aquest és el procés ofert per defecte. 

5.3 Municipis 
En primer lloc es realitzarà l’estudi clúster a escala municipal. Es començarà 

doncs estudiant el comportament previ i posterior a la crisi seguit pels municipis 
respecte les variables considerades. Així es podran veure tendències similars pel que fa 
a aspectes més concrets i un cop fet això es tindran en compte totes les variables durant 
el període de crisi. Amb aquest segon estudi es podrà determinar si en conjunt han 
existit poblacions que han presentat actuacions similars. 

5.3.1 Clústers amb una variable 
L’objectiu d’aquesta secció es el de veure quina tendència han seguit les 

variables durant els períodes corresponents a abans de l’inici de la crisi i un cop aquesta 
ha irromput. Per això, segons la disponibilitat de les dades per anys es definiran dos 
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intervals de temps, un per el moment d’expansió econòmica previ a la crisi i el posterior 
a l’inici d’aquesta.  

Els gràfics es dividiran en quatre quadrants de manera que s’obtindran quatre 
regions que separaran el comportament de cada municipi i comparar amb la raó de ser 
dels clústers obtinguts respecte la variable en qüestió (veure Fig. 5-2): 

 
1. + + : el primer símbol “+” fa referència al comportament durant el 

període anterior a la crisi i el segon símbol “+” a l’evolució seguida amb 
la crisi. Així, les localitats que es trobin dins d’aquest quadrant hauran 
vist un increment de la variable en qüestió abans i després de l’inici de la 
crisi. 

2. + - : seguint la lògica anterior, els municipis que estiguin dins d’aquest 
quadrant hauran crescut respecte la variable d’estudi abans de la crisi i 
amb la crisi haurà caigut. 

3. - + : els municipis inclosos dins d’aquest quadrant hauran vist reduïda la 
variable en qüestió amb i sense crisi. 

4. - - : aquest darrer quadrant inclourà aquells municipis que hagin vist 
caure la variable d’estudi abans de la crisi però augmentada amb aquesta. 

 

	  
Fig.	  5-‐2.	  Quadrants	  definits	  per	  tal	  d’identificar	  l’evolució	  d’un	  municipi	  segons	  una	  variable	  

determinada	  

Els gràfics on es classifiqui els municipis segons la tendència s’indicarà a la 
llegenda el color utilitzat per a cada quadrant. 

Cal recordar  també (veure apartat 5.1) que tots els gràfics representaran els 
increments expressats en tant per u i per tant que a les llegendes corresponents 
s’inclourà el símbol [-] per notar aquesta absència d’unitats. 

 

Renta familiar disponible bruta 
Al següent gràfic es pot observar com abans de la crisi, la riquesa a la gran 

majoria de poblacions va seguir una trajectòria ascendent. Amb la irrupció de la crisi es 
pot observar com la majoria de municipis experimenten una davallada de la renta i són 
tan sols 5 els municipis els únics que han vist la RFDB augmentada (de color verd a 
ambdós gràfics de la Fig. 5-3), per a poder observar millor la tendència de la renta s’han 
inclòs dues rectes que separen cada gràfic en quadrants (augment previ i posterior, 
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augment previ i descens posterior, descens previ i posterior, descens previ i augment 
posterior). 

 

  
Fig.	  5-‐3.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  per	  la	  renta	  familiar	  disponible	  bruta	  

abans	  i	  després	  de	  la	  irrupció	  de	  la	  crisi.	  Clústers	  obtinguts	  al	  SPSS	  (esquerra)	  i	  classificació	  segons	  el	  
comportament	  (dreta)	  

A la figura anterior s’ha mostrat la classificació obtinguda al SPSS (a l’esquerra) 
i l’agrupació de municipis segons el seu comportament (a la dreta). Per a identificar el 
comportament s’ha notat a la llegenda (Fig. 5-3, dreta) amb el símbol “++” per a 
designar increment abans i després de la crisi, “+-“ per al increment abans i reducció 
amb la crisi i “--“ per a referir-se al descens abans i després de la crisi. 

Tal i com es pot veure en aquests gràfics, l’agrupació en clústers respon 
purament a una qüestió d’agrupació de dades segons la distància entre aquestes. Així es 
pot veure com el SPSS ha diferenciat en dos grups els municipis on va augmentar la 
renta abans la crisi i on va caure amb aquesta (Fig. 5-3 esquerra, en blau i vermell). Així 
mentre per qüestions de comportament estarien tots agrupats(Fig. 5-3 dreta, en verd) la 
classificació clúster els separa.  

 
En aquests gràfics es pot observar també, que els municipis que més creixien 

abans de la crisi no han pogut mantenir el creixement i han vist reduïda la renta com la 
majoria de municipis. En canvi els municipis on han crescut els ingressos amb la crisi 
no són els que més creixien durant el període d’expansió. A la Taula 5-1 es posa nom a 
aquests municipis de manera que es mostra quins han estat aquests municipis de més 
creixement abans de la crisi  i després de la crisi.  

 
Taula	  5-‐1.	  Municipis	  amb	  millor	  evolució	  de	  la	  renta	  abans	  i	  després	  de	  la	  crisi	  

Municipis amb més 
creixement pre-crisi 

Increment Municipis amb millor resposta post-crisi 
respecte la RFDB 

Increment 

Ametlla del Vallès 1,61 Badalona 1,07 
Cabrils 1,73 Barcelona 1,07 
Teià 1,61 Hospitalet del Llobregat 1,07 
  Sant Adrià de Besòs 1,07 
  Santa Coloma de Gramenet 1,07 
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A la Fig. 5-3 (dreta), es pot veure també com la majoria de municipis de color 

verd veien créixer els seus ingressos abans de la crisi, però han vist reduïda la seva renta 
amb el inici de la crisi. Aquest era un fenomen a esperar degut al gran impacte que ha 
suposat la crisi al territori. D’aquests gràfic sorprèn també que tan sols un municipi 
(Palafolls) dels 164 no va veure augmentada la renta al període d’expansió, essent 
aquest l’únic al quadrant “--“ (en vermell). 

 
S’ha vist doncs que la tendència de creixement prèvia a la crisi no manté cap 

relació amb el seu comportament a posteriori, és el cas d’aquests 3 municipis amb 
creixement espectacular els quals no han vist que aquest creixement els permetés de 
presentar un millor comportament. S’ha vist com és Barcelona i els seus municipis 
limítrofs els que han resistit millor l’impacte de la crisi i com el creixement de la renta 
ha estat homogeni. Això vol dir que aquests no s’han comportat com municipis separats 
sinó com un de sol, les relacions doncs que mantenen aquestes ciutats ha incitat que 
reaccionessin d’aquesta manera tant similar. 

A continuació es mostra la localització geogràfica dels municipis destacant 
aquests 5 municipis que han vist augmentada la renta. 

 

	  
Fig.	  5-‐4.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  l’evolució	  de	  la	  renta	  familiar	  disponible	  bruta	  (2008-‐2014).	  En	  

vermell	  els	  municipis	  on	  la	  RFDB	  ha	  augmentat	  i	  en	  blau	  on	  s’ha	  vist	  reduïda	  

 

Saldo migratori 
Un cop vista l’evolució de la renta, es procedeix a continuació a estudiar com ha 

evolucionat el flux migratori al territori. Es pot observar doncs com una part important 
del gruix de municipis veu canvis de fins un ordre de magnitud en l’etapa posterior a 
l’esclat de la crisi. 
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Fig.	  5-‐5.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  flux	  migratori	  abans	  i	  després	  de	  la	  

irrupció	  de	  la	  crisi.	  Clústers	  obtinguts	  al	  SPSS	  (esquerra)	  i	  classificació	  segons	  el	  comportament	  (dreta)	  

La classificació generada en estudiar el comportament dels moviments 
migratoris amb el SPSS (Fig. 5-5, esquerra) ha generat un parell de clústers. La 
diferència entre aquests resulta de valors “extrems” per a certs municipis i per aquest 
motiu no es representaran els clústers obtinguts sobre un mapa ja que no és el 
comportament diferent el factor que comporta la formació dels conglomerats. 

Com s’havia fet anteriorment per la renta s’han volgut classificar els municipis 
segons el seu comportament (Fig. 5-5, dreta) utilitzant a més la mateixa notació per a la 
llegenda). Es pot veure com la major part dels municipis han vist reduït el seu nombre 
d’habitants, de fet tan sols 44 dels 164 municipis han augmentat el nombre d’habitants 
amb la crisi, suposant que tres de quatre municipis han perdut habitants. 

En aquest parell de gràfics es pot apreciar també com la classificació clúster està 
agrupant els municipis segons la distància entre els valors estudiats i no pas segons el 
seu comportament. 

Afiliacions a la Seguretat Social 
Amb l’excepció dels següents municipis (els quals representen poc més d’un 

13% del total), tots els municipis van veure augmentat el nombre d’afiliats a la 
Seguretat Social abans de l’inici de la crisi. 

 
Taula	  5-‐2.	  Llista	  de	  municipis	  que	  no	  van	  veure	  un	  augment	  en	  el	  nombre	  d’afiliats	  abans	  de	  la	  crisi	  

Municipis on no va augmentar el nombre d’afiliats abans de la crisi 

Avinyonet del Penedès Canovelles Castellet i la Gornal 
Figaró-Montmany Gavà Lliçà de Vall 
Martorelles Mediona Pallejà 
Pla del Penedès, el Polinyà Puigdàlber 
Ripollet Sant Adrià de Besòs Sant Climent de Llobregat 
Sant Iscle de Vallalta Sant Just Desvern Tagamanent 
Torrelavit Torrelles de Foix Vilalba Sasserra 
Vilobí del Penedès   
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Per altra banda, els següents municipis protagonitzaven una trajectòria ascendent 
espectacular durant aquest mateix període, de fet aquests municipis van veure més que 
doblat el nombre d’afiliats: 

 
Taula	  5-‐3.	  Municipis	  on	  es	  va	  doblar	  el	  nombre	  d’afiliats	  a	  la	  Seguretat	  Social	  durant	  el	  període	  previ	  a	  

la	  crisi	  

Municipis on es va doblar el nombre d’afiliats abans de la crisi 
Cabanyes, les Canyelles Collbató 
Cubelles Gualba Olivella 
Pacs del Penedès Palafolls Pontons 
Rellinars   

 
A continuació es mostra la classificació en clústers obtinguda amb l’SPSS, per a 

tots els municipis però també obviant el cas de Granera (en vermell a la Fig. 5-6 
esquerra) on el increment ocorregut no permet veure el comportament de la resta de 
municipis. 

 

  
Fig.	  5-‐6.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  nombre	  d’afiliats	  abans	  i	  després	  de	  la	  

irrupció	  de	  la	  crisi	  

Com es pot veure amb el cas de Granera apart, els conglomerats obtinguts 
responen sobretot a la tendència prèvia a la crisi. Com s’ha fet per a les variables de la 
renta i les migracions es procedirà a classificar les dades segons el seu comportament, 
separant-les en les 4 regions delimitades als gràfics anteriors les quals separen el 
creixement o caiguda abans i després de l’inici de la crisi: 
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Fig.	  5-‐7.	  Classificació	  dels	  municipis	  segons	  la	  tendència	  de	  les	  afiliacions	  abans	  i	  després	  de	  la	  crisi	  

 
Per a mostrar la magnitud amb que ha caigut el nombre d’afiliats amb la crisi, es 

mostra a continuació una taula on es presenta el nombre de municipis que han 
mantingut o incrementat el seu nombre d’afiliats, els que han vist una caiguda important 
i els que han patit una davallada accentuada en el nombre d’afiliats.  
 

Taula	  5-‐4.	  Nombre	  de	  municipis	  segons	  el	  seu	  comportament	  post-‐crisi	  en	  matèria	  d’afiliats	  

Municipis on: Nombre % 
Ha augmentat o s’ha mantingut 
el nombre d’afiliats 22 13 

Ha caigut el nombre d’afiliats 
entre 0-25% 117 73 

Ha caigut el nombre d’afiliats en 
més del 25% 24 15 

 
Amb l’esclat de la crisi, van ser moltes les persones que varen perdre els seus 

llocs de treball. El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social va caure de manera 
estrepitosa de manera generalitzada a excepció de les següents localitats on en alguns 
casos es van arribar a registrar increments percentuals importants. Cal dir també que 
allà on es produeix aquest increment són localitats petites i que per tant canvis que a una 
altra escala serien insignificants, en municipis d’aquestes dimensions suposen 
increments importants. Es presenten a continuació doncs quins són aquests municipis 
que han vist créixer el nombre d’afiliats (Fig. 5-7 en blau): 

 
Taula	  5-‐5.	  Llista	  de	  municipis	  on	  va	  augmentar	  el	  nombre	  d’afiliats	  amb	  la	  crisi	  

Municipis on va augmentar el 
nombre d’afiliats amb la crisi 

Increment 
afiliacions 

Nombre habitants 
(2014) 

Cabanyes, les 1,04 961 
Campins 1,35 521 
Cànoves i Samalús 1,05 2.863 
Castellcir 1,84 718 
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Figaró-Montmany 1,04 1.096 
Gallifa 1,32 202 
Granada, la 1,26 2.073 
Granera 5,80 80 
Gualba 1,06 1.429 
Llinars del Vallès 1,08 9.536 
Olesa de Bonesvalls 1,01 1.735 
Òrrius 1,02 690 
Pacs del Penedès 1,58 892 
Puigdàlber 1,10 532 
Roca del Vallès, la 1,00 10.518 
Sant Cebrià de Vallalta 1,00 3.328 
Sant Cugat del Vallès 1,19 87.118 
Sant Quirze Safaja 1,03 644 
Santa Susanna 1,06 3.293 
Tiana 1,10 8.314 
Tordera 1,20 16.345 
Vilobí del Penedès 1,04 1.090 

 
Amb l’excepció de Sant Cugat del Vallès, tots els municipis on ha augmentat el 

nombre d’afiliats són municipis petits; aquest fet condueix a qüestionar-se el perquè 
d’aquest comportament. Per això a continuació es comprovarà primer quants municipis 
de menys de 10.000 habitants han vist créixer el nombre d’afiliats amb la crisi i quants 
n’han vist perdre. 

 
Taula	  5-‐6.	  Municipis	  de	  menys	  de	  10.000	  habitants	  segons	  l’augment	  o	  reducció	  en	  el	  nombre	  d’afiliats	  

amb	  la	  crisi	  (2007-‐2014)	  

Municipis petits (<10.000 hab) Nombre Percentatge 
Amb creixement de les afiliacions 21 22,3 
Amb reducció de les afiliacions 73 77,7 
Total 94 100 

 
Es pot veure com 3 de cada 4 municipis amb menys de 10.000 habitants han 

patit un descens en el nombre d’habitants. Per tant aquests municipis petits no tenen 
avantatges vers la crisi en matèria d’afiliacions, però com no disposen de grans 
instal·lacions petites variacions en nombre absolut que passarien desapercebudes per a 
municipis majors suposen un increment important en aquests casos. Pot ésser doncs 
l’establiment tan sols d’un negoci o d’una persona que decideixi treballar pel seu 
compte la responsable del fet que aquests municipis petits siguin inclosos a la Taula 
5-5. 

 
Dit això, es mostra a continuació la localització dels municipis on ha crescut el 

nombre d’afiliats sobre el mapa. 
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Fig.	  5-‐8.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  l’evolució	  de	  les	  afiliacions	  a	  la	  Seguretat	  Social	  (2007-‐2014).	  En	  

vermell	  els	  municipis	  on	  el	  nombre	  d’afiliats	  ha	  augmentat	  i	  en	  blau	  on	  aquest	  s’ha	  vist	  reduït	  

 

Nombre d’empreses 
Degut a l’increment accentuat de les empreses establertes a la localitat de 

Granera aquesta darrera figura no permet observar el comportament de la resta de 
municipis tal i com també ha succeït amb les afiliacions a la Seguretat Social. Per 
aquest motiu es mostra a continuació aquesta evolució sense tenir en compte el municipi 
de Granera (en verd a la Fig. 5-9 esquerra): 

 

	   	  
Fig.	  5-‐9.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  nombre	  d’empreses	  establertes	  a	  cada	  

municipi	  abans	  i	  després	  de	  la	  irrupció	  de	  la	  crisi	  (esquerra),	  obviant	  també	  Granera	  (dreta)	  

A les classificacions en clústers anteriors es pot veure com en obviar el cas de 
Granera la resta de municipis veuen canvis en la manera de classificar-se. Així si en 
tenir en compte Granera era tan sols el comportament previ a la crisi el que determinava 
els grups de municipis, en no considerar aquest municipi la tendència post-crisi també 
passa a prendre un paper important en la classificació d’aquests municipis. Així es pot 
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veure com a la majoria dels municipis s’ha produït una reducció en el nombre 
d’empreses establertes (més del 90% de municipis han experimentat una davallada en el 
nombre d’empreses). 

Com s’ha fet per a la resta de variables, es presentarà a continuació la 
classificació dels municipis segons el comportament: 

 

	   	  
Fig.	  5-‐10.	  Classificació	  dels	  municipis	  segons	  l’evolució	  del	  nombre	  d’empreses	  (esquerra)	  i	  sense	  tenir	  

en	  compte	  el	  cas	  de	  Granera	  (dreta)	  

Es pot veure com la gran majoria de municipis ha vist reduït el nombre 
d’empreses establertes amb la crisi (en verd i vermell a la Fig. 5-10 dreta). Tot i així hi 
ha certs municipis on aquesta variable ha augmentat durant l’episodi de crisi (en blau a 
la Fig. 5-10 dreta). A continuació es presenten aquells municipis on ha augmentat el 
nombre d’empreses establertes després de l’esclat de la crisi. 

 
Taula	  5-‐7Municipis	  on	  ha	  incrementat	  el	  nombre	  d’empreses	  establertes	  amb	  la	  crisi	  

Municipis on ha augmentat el 
nombre d’empreses 

Nombre 
d’habitants 

Caldes d'Estrac 2.738 
Campins 521 
Castellcir 718 
Gallifa 202 
Granera 80 
Gualba 1.429 
Llinars del Vallès 9.536 
Montseny 332 
Sant Cugat del Vallès 87.118 
Sant Just Desvern 16.389 
Sant Quirze Safaja 644 
Tagamanent 322 
Tiana 8.314 
Torrelavit 1.393 
Ullastrell 2.056 
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Com ha succeït amb les afiliacions, es pot veure com amb l’excepció de Sant 

Cugat del Vallès i Sant Just Desvern tots els municipis inclosos en aquesta taula tenen 
menys de 10.000 habitants. Són doncs aquest parell de municipis els únics de més de 
10.000 habitants que han vist augmentat el nombre d’empreses i Sant Cugat l’únic 
municipi gran on aquest indicador ha crescut. 
 

A continuació es mostra l’evolució del nombre d’empreses destacant aquestes 
localitats de la Taula 5-7 on ha crescut el nombre de negocis establerts amb la crisi. 

	  
Fig.	  5-‐11.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  l’evolució	  del	  nombre	  d’empreses	  	  (2007-‐2014).	  En	  vermell	  els	  
municipis	  on	  el	  nombre	  d’empreses	  ha	  augmentat	  i	  en	  blau	  on	  la	  presència	  d’aquestes	  s’ha	  vist	  reduïda	  

 

Habitatges acabats 
Amb l’esclat de la bombolla immobiliària el sector de la construcció es va 

ensorrar sobtadament a tot el territori. Amb les dades disponibles referents a aquesta 
variable s’ha obtingut una classificació clúster on la majoria de municipis formen un 
clúster i aquells municipis amb una desviació accentuada respecte aquests valors formen 
l’altre. A continuació doncs es mostra aquest parell de clústers obtinguts: 

 

Nombre d'empreses establertes (2007-2014)

Disminueix el nombre d'empreses

All items

Augmenta el nombre d'empreses

All items
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Fig.	  5-‐12.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  nombre	  d’habitatges	  acabats	  	  a	  cada	  

municipi	  abans	  i	  després	  de	  la	  irrupció	  de	  la	  crisi	  

 
En aquest gràfic es pot veure com amb excepció de tres municipis (Sant Andreu 

de la Barca, Sant Feliu del Llobregat i Sant Joan Despí) tots els municipis han vist caure 
estrepitosament el ritme d’habitatges acabats després de l’esclat de la crisi. Així doncs 
el nombre d’habitatges nous ha caigut al 98% dels municipis estudiats de manera 
estrepitosa. 

Places hoteleres 
Tot i l’esclat de la crisi, tots els municipis han vist augmentat o mantingut el 

nombre de places hoteleres ofertes. A continuació es mostren els clústers obtinguts en 
estudiar aquesta variable  
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Fig.	  5-‐13.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  nombre	  de	  places	  hoteleres	  ofertes	  a	  
cada	  municipi	  abans	  i	  després	  de	  la	  irrupció	  de	  la	  crisi	  

Com ha succeït anteriorment per al cas del saldo migratori, la classificació en 
clústers de les places hoteleres resulta d’agrupar els valors segons si s’allunyen de la 
majoria. És per aquest motiu també que no es representarà aquest parell de clústers 
sobre un mapa. 

Preu de l’habitatge 
La darrera variable d’estudi considerada és el preu de l’habitatge. Per manca de 

dades no es pot analitzar l’evolució en el preu de l’habitatge per a tots els municipis de 
manera que es procedirà a mostrar en un gràfic les distintes tendències segons el 
municipi per intentar trobar comportaments similars, veure Fig. 5-14. 

 

	  
Fig.	  5-‐14.	  Sèrie	  evolutiva	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  (2001-‐2014	  )	  als	  municipis	  	  amb	  més	  de	  30.000	  

habitants	  

Tot i la menor quantitat de municipis a estudiar ja que només hi ha disponible 
aquesta informació per als municipis amb més de 30.000 habitants, no es poden 
observar comportaments característics de sub-grups de municipis determinats. Com es 
pot veure a la figura, tan sols es pot observar la corba resultat de la bombolla 
immobiliària ocorreguda. És a dir, s’observa el patró d’ascens previ a la bombolla i el 
descens fruit de l’esclat d’aquesta, però a part de les valoracions distintes del m2 segons 
cada municipi, no s’observen comportaments diferents. 

A continuació, Fig. 5-15, es procedeix a realitzar un anàlisi clúster per als 
municipis on el preu de l’habitatge és disponible. Es pot observar a grans trets com 
aquells municipis on s’havia produït una major revalorització del preu de l’habitatge 
durant la bombolla immobiliària, han estat també aquells que han vist després una 
caiguda superior en aquests preus. 
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Fig.	  5-‐15.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  pel	  preu	  de	  l’habitatge	  abans	  i	  després	  

de	  la	  irrupció	  de	  la	  cisi	  

Es pot veure com aquesta classificació en clústers respon sobretot al 
comportament durant l’etapa prèvia a la crisi. En ésser l’impacte de la crisi el fet 
interessant d’aquest treball, s’han pres els tres municipis que han esmorteït millor els 
canvis en les tassacions dels habitatges i s’ha mostrat la seva localització sobre el 
territori (se n’han triat tres ja que a la figura anterior es poden veure tres punts en blau 
notablement separats de la resta). 

 

	  
Fig.	  5-‐16.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  l’evolució	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  (2008-‐2014).	  En	  vermell	  els	  
municipis	  on	  el	  preu	  de	  l’habitatge	  ha	  caigut	  menys	  (<25%)	  i	  en	  blau	  on	  la	  davallada	  ha	  estat	  més	  

pronunciada	  (>25%)	  

Un cop vist el comportament en el preu de l’habitatge per als municipis a la Fig. 
5-15, pot ésser interessant de veure si hi ha alguna relació entre la tendència en el preu 
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abans i després de la crisi. En realitzar una regressió lineal per a estudiar si hi ha alguna 
relació entre l’evolució de preus abans i després de la crisi s’han obtingut els següents 
resultats: 

 

	  
Fig.	  5-‐17.	  Regressió	  lineal	  de	  l’evolució	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  

Tot i que la significació de la recta de regressió no es prou ajustada com per 
explicar de manera fidedigna el comportament de les dades, es pot veure com la recta 
s’ajusta força al núvol de punts amb l’excepció dels tres municipis on el preu s’ha 
mantingut més després de la crisi (Castelldefels, Mollet del Vallès i Montcada i 
Reixach). És per aquest motiu que es procedirà a continuació a analitzar el significat 
d’aquests resultats. 

Els resultats suggereixen que com major ha estat el creixement de preus abans 
de la crisi, més s’han ensorrat després i que aquest efecte ha estat major com major era 
el increment de preus previ. Aquest fet mostra clarament com la majoria de municipis 
havien vist revaloritzat els preus degut a la bombolla immobiliària i que com major era 
aquesta la causa de l’increment, major caiguda de preus va comportar. 

5.3.2 Clústers amb múltiples variables 
La classificació en clústers de les variables anteriorment considerades ha resultat 

ésser dispersa al territori sense cap patró en concret. Cal destacar l’excepció de la renta 
la qual com s’ha vist a la Fig. 5-4 presenta els municipis amb una millor resposta 
concentrats al voltant de la ciutat de Barcelona. 

A continuació es presenten les característiques dels clústers obtinguts en tenir en 
compte totes 7 variables d’estudi: 

 

y	  =	  -‐0.1672x	  +	  0.97	  
R²	  =	  0.17264	  
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Fig.	  5-‐18.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  municipis	  considerant	  totes	  7	  variables	  

Per a comprendre millor els resultats es procedirà a descriure la informació 
proporcionada a la Fig. 5-18. En primer lloc, a la sub-figura “Conglomerados” s’indica 
el nombre de clústers (conglomerats), la mida d’aquests i la mitja de cada variable per a 
cada clúster. A la sub-figura “Resumen de modelo” s’hi pot veure el nombre de 
variables usades, el nombre de conglomerats o clústers i la confiança de la classificació 
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obtinguda. En tercer lloc a la sub-figura “Importancia del predictor” es pot observar el 
pes de cada variable a l’hora de definir els clústers de manera que com més proper a 1 
més pes ha tingut la variable en qüestió. Finalment la sub-figura “Tamaño de 
conglomerados” permet observar gràficament la mida dels clústers. 

 
Un cop entesa la informació proporcionda pel SPSS es procedeix a estudiar les 

implicacions dels resultats. Es pot observar doncs com el SPSS ha definit dos 
conglomerats els quals venen donats en gran mesura per l’evolució del sector hoteler. 
Aquesta és una variable important a tenir en compte sobretot a l’hora de tenir en compte 
quins factors han pogut permetre una millor reacció vers la conjuntura econòmica 
viscuda però no es pot permetre que sigui aquesta variable la principal responsable dels 
clústers trobats. 

 
Per aquest motiu s’ha procedit a repetir aquest anàlisi sense tenir en compte les 

dades de les places hoteleres disponibles a cada municipi. A continuació doncs es 
mostren els resultats i característiques dels clústers obtinguts: 
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Fig.	  5-‐19.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  municipis	  amb	  6	  variables	  (les	  places	  hoteleres	  no	  es	  
consideren)	  

Es pot veure amb els resultats obtinguts que la RFDB i el nombre d’habitatges 
acabats són amb diferència les variables més importants a l’hora de definir els grups de 
municipis. La importància de la variable corresponent al nombre d’habitatges acabats 
pot haver estat el factor determinant que hagi condicionat la llista dels municipis amb 
una millor resposta. 

Per aquest motiu es repeteix aquest anàlisi sense considerar el nombre de places 
hoteleres ofertes a cada municipi i el nombre d’habitatges acabats. A continuació doncs 
es mostra la llista de municipis obtinguts tot comparant-la amb els resultats obtinguts 
anteriorment: 

 
Taula	  5-‐8.	  Municipis	  que	  han	  resistit	  millor	  la	  crisi	  obviant	  les	  places	  hoteleres	  ofertes	  

Considerant el nombre d’ habitatges 
acabats 

Sense considerar el nombre 
d’habitatges acabats 

Badalona Badalona 
Barcelona Barcelona 
Granera Granera 
Hospitalet de Llobregat, L' Hospitalet de Llobregat, L' 
Montcada i Reixach Montcada i Reixach 
Sabadell Sabadell 
Sant Adrià de Besòs Sant Adrià de Besòs 
Sant Andreu de la Barca - 
Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès 
Sant Feliu de Llobregat - 
Sant Joan Despí - 
Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet 
- Vilalba Sasserra 
Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 
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Es pot veure en aquesta última llista s’hi ha vist inclòs el municipi de Vilalba 

Sasserra gràcies en gran part a l’increment accentuat del seu pressupost el qual s’ha 
doblat després de la crisi. 

Hi ha hagut també municipis que en no considerar el nombre d’habitatges 
acabats han deixat d’estar entre els municipis que han presentat més resistència. Aquests 
han estat Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu del Llobregat i Sant Joan Despí, i en tots 
tres casos ha estat una disminució d’entre un 10 i un 20% dels seus pressupostos la que 
els ha exclòs de la llista.  

És clar doncs que és aquesta darrera llista de municipis la que proporciona 
aquells que han presentat un comportament superior considerant el màxim de variables 
possible tot aconseguint uns resultats que responguessin als objectius marcats. A 
continuació doncs es presenta aquesta llista definitiva dels municipis que han presentat 
una millor resistència enfront la crisi: 

 
Taula	  5-‐9.	  Llista	  dels	  municipis	  que	  han	  resistit	  millor	  la	  crisi	  considerant	  les	  5	  variables	  

Municipis amb més 
resiliència enfront la crisi 
considerant les 5 variables 

(obviant les places hoteleres 
i el nombre d’habitatges 

acabats) 
 

Badalona 
Barcelona 
Granera 
Hospitalet de Llobregat, L' 
Montcada i Reixach 
Sabadell 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Cugat del Vallès 
Santa Coloma de Gramenet 
Vilalba Sasserra 
Vilanova i la Geltrú 

 
Es presenten a continuació els resultats obtinguts amb l’anàlisi clúster : 
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Fig.	  5-‐20.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  municipis	  amb	  5	  variables	  (obviant	  les	  places	  hoteleres	  i	  
el	  nombre	  d’habitatges	  acabats)	  

En aquest cas es pot veure com la renta per càpita és el factor més important en 
decidir els nombre i els municipis de cada clúster. Per tractar-se aquesta d’una variable 
molt significativa i per haber trobat dos clústers, es considera que aquests són resultats 
acceptables ja que la RFDB permet conèixer l’afectació en els ciutadans i disposar tan 
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sols de dos grups permet una separació molt clara: els municipis que han resistit millor 
la crisi i aquells que no. Cal destacar a més que la importància de la resta de variables és 
molt semblant i aquest és un fet a desitjar ja que totes prenen part a l’hora de determinar 
la classificació dels municipis. 

 
Amb els resultats obtinguts a la Fig. 5-20 es pot veure també com de les 5 

variables considerades, 4 corresponen a “Indicadors de la crisi” segons la classificació 
realitzada a la secció 4.3.1 i la cinquena correspon als pressupostos municipals els quals 
han estat classificats com “Variables que expliquen l’evolució de la crisi” a la secció 
4.3.2.  

Tot i que aquesta darrera variable no s’ha considerat com a un indicador de la 
crisi, en incloure-la es discerneixen les localitats que han resistit millor. S’evita així 
d’obtenir un municipi amb una gran reducció del pressupost entre els que han resistit 
millor a la crisi ja que no seria congruent. 

 
Dit això i tornant a l’anàlisi dels resultats, a la Taula 5-9 s’han presentat els 

municipis amb més resistència oferta segons les variables d’estudi, però cal destacar que 
de totes les variables disponibles, la renta, els afiliats i les empreses són les més 
importants a l’hora d’estudiar els efectes en la població derivats de la conjuntura 
econòmica viscuda. En considerar-les i realitzar la classificació en clústers es redueix el 
nombre de municipis inclosos dins el conglomerat de municipis amb millor resistència, 
essent els següents els que han presentat un millor comportament: 

 
Taula	  5-‐10.	  Municipis	  amb	  millor	  comportament	  considerant	  la	  renta,	  l’ocupació	  i	  les	  empreses	  

Municipis que han resistit millor 
considerant la RFDB, l’afiliació i les 

empreses establertes 
Badalona 
Barcelona 
Granera 
Hospitalet del Llobregat 
Sant Adrià de Besòs 
Santa Coloma de Gramenet 

 
Es pot veure com dels 11 municipis obtinguts en considerar les 5 variables (en 

són 7 en total però com s’ha explicat anteriorment les places hoteleres i els habitatges 
acabats s’obvien) tan sols 6 municipis s’inclouen dins del grup amb millor resposta en 
considerar aquestes tres variables. Cal destacar que al SPSS no s’ha imposat el nombre 
de clústers i que per tant ha estat aquest programa el que ha diferenciat els municipis en 
aquests dos grups directament. A continuació  es mostren els resultats obtinguts: 
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Fig.	  5-‐21.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  municipis	  amb	  la	  renta,	  afiliació	  i	  empreses	  

Dels resultats anteriors es pot veure com és la renta la variable que pren més 
importància en realitzar el clustering. Es pot veure també com tot i així les mitges per a 
l’altre parell de variables és també molt diferent entre els dos clústers. En aquest sentit, 
mentre el nombre de empreses i les afiliacions han caigut a la majoria de municipis en 
un 15% i 12% respectivament, els 6 municipis amb millor reacció han vist un augment 
del 54% i del 68% d’aquestes mateixes variables. Cal destacar però que aquests 
creixements tan pronunciats venen condicionats principalment pel cas de Granera el 
qual va veure un creixement de més del 500% tant en nombre d’afiliats com 
d’empreses. 

Com aquest cas excepcional de Granera pot condicionar els resultats s’ha 
realitzat una altra classificació en clústers en la qual no s’ha tingut en compte aquest 
municipi. Aquesta classificació s’ha dividit també en dos conglomerats segons la major 
o menor resistència mostrada: 

 
Taula	  5-‐11.	  Municipis	  amb	  més	  resistència	  considerant	  la	  renta,	  afiliacions	  i	  empreses	  (estudiant	  el	  

municipi	  de	  Granera	  a	  part	  per	  observar	  millor	  la	  resta	  de	  municipis)	  

Municipis amb millor evolució considerant la renta, les afiliacions i les empreses 
Badalona Barcelona Cabanyes, Les 
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Caldes d'Estrac Campins Castellcir 
Gallifa Granada, La Granera 
Gualba Hospitalet del Llobregat Llinars del Vallès 
Montseny Pacs del Penedès Sant Adrià de Besòs 
Sant Cugat del Vallès Sant Just Desvern Sant Quirze Safaja 
Santa Coloma de Gramenet Santa Fe del Penedès Sitges 
Tagamanent Tiana Torrelavit 
Ullastrell   

 
Tot i que Granera no s’ha inclòs en aquest darrer anàlisi clúster, s’ha afegit a la 

llista anterior degut a l’evolució seguida per aquest municipi tal i com s’ha vist abans. 
Aquesta llista està formada per 25 municipis els quals han presentat més resistència 
respecte les 3 variables d’estudi. 

 

 
 

 
 

Fig.	  5-‐22.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  municipis	  amb	  la	  renta,	  afiliació	  i	  empreses	  (municipi	  de	  
Granera	  a	  part)	  

Els resultats obtinguts mostren com ha baixat la qualitat del clustering de manera 
que la mesura de cohesió ha passat al rang de regular. Aquesta classificació a més ha 
patit un canvi radical en la importància de les variables de manera que en aquest cas és 
el nombre d’empreses el factor més important i la renta passa a ésser la menys influent 
(veure Fig. 5-22).  
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D’aquesta classificació en destaquen també els canvis respecte la classificació 
obtinguda anteriorment en considerar les 5 variables. Així mentre el primer clúster 
consistia en 11 municipis, aquest darrer n’inclou 25, passant així d’un 7% del total de 
municipis a un 15%. 

A continuació es mostren les diferències existents entre aquestes dues 
classificacions: 

 
Taula	  5-‐12.	  Comparació	  dels	  municipis	  que	  han	  presentat	  resistència	  en	  els	  clústers	  considerant	  3	  o	  5	  

variables	  (Taula	  5-‐11	  	  i	  Taula	  5-‐9	  respectivament)	  

Municipis presents a la 
classificació amb 3 variables i 

absents amb 5 variables 

Municipis presents a la 
classificació amb 5 variables i 

absents amb 3 variables 
Les Cabanyes Montcada i Reixach 
Caldes d'Estrac Sabadell 
Campins Vilalba Sasserra 
Gallifa Vilanova i la Geltrú 
La Granada  
Gualba  
Llinars del Vallès  
Montseny  
Pacs del Penedès  
Sant Just Desvern  
Sant Quirze Safaja  
Santa Fe del Penedès  
Sitges  
Tagamanent  
Tiana  
Torrelavit  
Ullastrell  

 
Tot i que la situació òptima hauria estat que ambdós clusterings haguessin 

coincidit, les discrepàncies entre els municipis resistents obtinguts en considerar la 
renta, les afiliacions i les empreses o bé considerar també els pressupostos municipals i 
el flux migratori (veure Taula 5-12) són evidents, i per tant és moment doncs de decidir 
quin dels dos clusterings és el triat (Taula 5-9 o bé Taula 5-11).  

 
Primer de tot, la renta la qual és la variable més important per a veure els efectes 

de la crisi a la població passa d’ésser la variable de més pes en considerar 5 variables a 
ser testimonial amb 3. En canvi les empreses passen a prendre major importància en 
aquest darrer estudi mentre que el pes de les afiliacions és pràcticament el mateix en 
ambdós casos. 

En reflexionar què suposa aquest canvi de rols entre les tres variables cal 
recordar que el nombre d’empreses establertes és una variable important per estudiar 
l’impacte de la crisi però la renta és la variable que millor mostra els efectes d’aquesta 
sobre tota la població. A més el primer estudi inclou més variables, els pressupostos i 
els fluxos migratoris, les quals permeten caracteritzar millor l’evolució de cada 
municipi. 
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Per tant tot i que aquests 25 municipis de la Taula 5-11 han presentat un millor 
comportament en comparació amb la resta en considerar la renta, les afiliacions i les 
empreses, es considerarà que els municipis que han resistit millor l’impacte són els 
resultants del primer estudi els quals es mostren novament: 

 
Taula	  5-‐13.	  Municipis	  que	  han	  presentat	  una	  millor	  resistència	  vers	  la	  crisi	  

Municipis que han 
resistit millor la crisi 

Badalona 
Barcelona 
Granera 
Hospitalet del Llobregat 
Montcada i Reixach 
Sabadell 
Sant Adrià del Besòs 
Sant Cugat del Vallès 
Santa Coloma de Gramenet 
Vilalba Sasserra 
Vilanova i la Geltrú 

 
A continuació es presenta la distribució geogràfica d’aquests (en blau) tot 

mostrant també els municipis que han patit en major mesura l’impacte de la crisi (en 
vermell). 

 

	  
Fig.	  5-‐23.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  els	  que	  han	  resistit	  millor	  la	  crisi	  (en	  blau)	  i	  els	  que	  han	  patit	  en	  

major	  mesura	  els	  efectes	  (en	  vermell)	  

 
D’entre aquesta llista de municipis n’hi ha dos de petits (Granera i Vilalba 

Sasserra) perquè les dades indiquen que aquests han mostrat una major resistència. Cal 
destacar però, que per tractar-se d’unes localitats tan petites poden haver estat 
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oscil·lacions en les variables d’estudi que en d’altres municipis haurien estat 
menyspreables les que els han permès d’estar a aquesta llista. 

5.3.3 Quins factors poden haver propiciat aquesta resistència? 

Nombre d’habitants 
La mida d’un municipi mesurada en el nombre d’habitants pot haver estat un 

factor important ja que com a més gran és un municipi major acostuma a ésser el seu 
pes al territori. A continuació doncs es mostra el nombre d’habitants d’aquests 
municipis que han ofert una major resistència a la crisi: 

 
Taula	  5-‐14.	  Municipis	  que	  han	  resistit	  millor	  amb	  el	  seu	  nombre	  d’habitants	  al	  2014	  

Municipi Població 2014 
Badalona 217.210 
Barcelona 1.602.386 
Granera 80 
Hospitalet del Llobregat 253.518 
Montcada i Reixach 34.394 
Sabadell 207.444 
Sant Adrià de Besòs 35.386 
Sant Cugat del Vallès 87.118 
Santa Coloma de Gramenet 118.738 
Vilalba Sasserra  706 
Vilanova i la Geltrú 65.941 
 
5 dels 11 municipis presents a aquesta taula, i per tant quasi la meitat d’aquests, 

tenen més de 100.000 habitants. Cal destacar, que de tots els municipis estudiats n’hi ha 
7 amb més de 100.000 habitants fet que suposa que més d’un 70% dels municipis de 
més de 100.000 habitants estan entre els que han resistit millor la crisi. Per tant aquesta 
dada posa de relleu la relació entre la mida d’un municipi i la seva reacció a un episodi 
de crisi. 

A més de la importància que aporta el nombre d’habitants, generalment, la 
capacitat de diversificació d’activitats té una estreta relació amb la importància i mida 
d’un municipi. De manera que com més diversa és l’activitat econòmica d’un municipi 
més resiliència tindrà enfront eventualitats. És clar doncs que un ampli ventall 
d’activitats fa menys probable que tots aquests mercats col·lapsin al mateix temps. En el 
cas contrari, una població que depèn d’una sola activitat econòmica estarà més 
exposada. 

 

Pes dels sectors laborals 
La preponderància de certs factors d’activitats en els municipis o la distribució 

homogènia d’aquests sectors pot ésser que mantingui una relació amb la resistència 
mostrada. A continuació doncs es presenta l’evolució que ha mantingut de mitjana als 
11 municipis que han resistit millor la crisi: 

 
Taula	  5-‐15.	  Importància	  mitja	  i	  màxima	  expressada	  en	  percentatge	  respecte	  el	  total	  de	  treballadors	  

dels	  sectors	  laborals	  als	  municipis	  amb	  més	  resistència	  

Any Pesos Agricultura Indústria Construcció Serveis 
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2000 Pes mig (%) 3,4 22,7 9,4 64,5 
Pes màxim (%) 33,3 43,3 16,8 81,5 

2007 Pes mig (%) 0,6 15,8 11,8 71,8 
Pes màxim (%) 4,2 31,9 21,7 100,0 

2014 Pes mig (%) 1,0 12,1 8,9 78,1 
Pes màxim (%) 6,9 26,8 31,0 89,1 

 
La taula anterior mostra com als municipis on s’ha mostrat més oposició als 

efectes de la crisi és el sector serveis el de més importància. A més aquest sector ha vist 
com el seu protagonisme ha anat creixent contínuament abans i després de la irrupció de 
la crisi en detriment de la resta de sectors els quals han anat perdent presència. 

Observant els pesos màxims es pot veure també com hi ha certs municipis on 
aquests prenen un protagonisme destacat, de manera que aquest és un fenomen que 
requereix d’atenció. 

 
Per a ratificar o no aquesta hipòtesi sobre si un major pes del sector serveis 

permet de resistir millor la crisi, cal comparar els municipis més resistents amb la resta. 
En estudiar aquest fenomen amb les dades del 2014, s’obté que mentre els municipis 
més resistents tenen més d’un 80% dels treballadors al sector de serveis, a la resta de 
municipis aquest percentatge consisteix en un 65%. Aquests valors posen de relleu com 
la major especialització d’un municipi en negocis pertanyents al sector serveis resulta 
en una millor capacitat per a fer front a la crisi (veure Fig. 5-24). 

 

	  
Fig.	  5-‐24.	  Relació	  entre	  la	  importància	  del	  sector	  de	  serveis	  i	  la	  resposta	  a	  la	  crisi	  

Canvis en els sectors d’activitats 
Amb el darrer factor de resistència s’ha pogut veure com hi ha municipis d’entre 

els que han resistit millor la crisi on el sector serveis no és el més important. S’ha pogut 
veure també com els pesos d’aquests tres sectors restants ha estat molt inestable, fet que 
indica que certs municipis poden haver patit grans canvis dels sectors laborals. Per a 
quantificar aquest fenomen es mostra a continuació l’evolució del protagonisme dels 
sectors laborals entre els 11 municipis que han resistit millor la crisi:  
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Taula	  5-‐16.	  Evolució	  de	  les	  persones	  ocupades	  segons	  els	  sectors	  laborals	  

Variació de les persones ocupades per sectors (valors del 2014 respecte el 2007) 
 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Badalona 0,21 0,63 0,46 0,97 0,83 
Barcelona 0,16 0,67 0,48 0,95 0,89 
Granera 2,00 1,00 9,00 3,40 5,80 
Hospitalet del Llobregat 0,10 0,75 0,43 1,02 0,92 
Montcada i Reixach 0,56 0,81 0,61 0,97 0,89 
Sabadell 0,94 0,65 0,41 0,90 0,80 
Sant Adrià de Besòs 0,00 0,48 0,62 1,17 0,88 
Sant Cugat del Vallès 0,09 0,61 0,56 1,37 1,19 
Santa Coloma de 
Gramenet 0,09 0,62 0,34 0,87 0,73 

Vilalba Sasserra 0,67 0,53 0,45 1,18 0,92 
Vilanova i la Geltrú 1,00 0,73 0,29 0,89 0,76 

 
A la taula anterior es pot observar com els un dels dos municipis més petits 

presents a la llista, Granera, ha vist augmentats considerablement la proporció 
d’afiliacions i per tant és clarament aquesta variable la que els ha permès de ser inclosos 
entre els municipis amb millor resposta a la crisi.  

Aquest fet respon a l’increment pronunciat del pes de sectors com la indústria, la 
construcció i els serveis, fenomen que ha pogut ser conseqüència de l’establiment de 
nous negocis. 

 

Riquesa prèvia 
Aquest factor respon a la pregunta: un municipi més ric continuarà incrementant 

la seva riquesa en comparació amb els més pobres? En cas de ser així, un municipi ric 
podrà presentar més resistència en moments delicats en comparació amb un altre 
municipi menys afavorit. 

A continuació doncs es pot apreciar l’evolució de la renta per càpita entre 
aquells municipis que han presentat millor resposta: 
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Fig.	  5-‐25.	  Sèrie	  evolutiva	  de	  la	  renta	  familiar	  disponible	  bruta	  dels	  municipis	  amb	  més	  resistència	  

(2000-‐2014)	  

Sembla que efectivament els ciutadans dels municipis amb més poder adquisitiu 
veuen incrementada la diferència amb aquells més desafavorits. Per a comprovar-ho es 
procedeix a comparar l’evolució d’un parell de municipis del percentil 90 amb un del 
percentil 10, els quals a més pertanyen a aquesta llista, els quals són Sant Cugat del 
Vallès i Vilanova i la Geltrú respectivament (l’any 2000 és Santa Coloma de Gramenet 
el municipi amb la RFDB menor però es prendrà Vilanova i la Geltrú per a tots els anys 
i així es compararà l’evolució entre dos municipis): 

 
Taula	  5-‐17.	  Comparativa	  de	  l’evolució	  de	  la	  renta	  entre	  el	  municipi	  més	  ric	  i	  el	  més	  desafavorit	  

Anys 𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$  !"#$%
!"#  ! − 𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%&'$

!"#  !  
𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$  !"#$%

!"#  !

𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%&'$
!"#  !  

2000 5.605 € 1,55 
2008 9.103 € 1,78 
2014 9.178 € 1,83 

 
Es pot observar com un municipi més ric presenta una millor reacció comparat 

amb un de més pobre. Cal destacar a més que s’ha realitzat aquesta comparació entre 
dos municipis que han tingut una millor resposta comparada amb la resta de municipis i 
que per tant no s’està comparant un municipi amb una millor reacció amb un altre dels 
més perjudicats. 

 
S’ha vist com d’entre els municipis amb més resistència, els més rics han 

augmentat les seves diferències amb els més humils. A continuació es procedirà a 
comprovar si aquest és un fet que es repeteix per a tots els municipis, de manera que es 
prendran els decils superior i inferior respecte la renta al 2008 i s’analitzarà l’evolució 
seguida (es prenen els municipis més rics i més humils durant aquest any per a centrar 
l’atenció en el seu comportament durant la crisi). A continuació es mostren els resultats 
anteriors en realitzar la comparació de la Taula 5-17 per a aquest parell de decils: 
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Badalona	  
Barcelona	  
Granera	  
Hospitalet	  de	  Llobregat,	  L'	  
Montcada	  i	  Reixac	  
Sabadell	  
Sant	  Adrià	  de	  Besòs	  
Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  
Santa	  Coloma	  de	  Gramenet	  
Vilalba	  Sasserra	  
Vilanova	  i	  la	  Geltrú	  
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Taula	  5-‐18.	  Comparativa	  de	  l’evolució	  de	  la	  renta	  entre	  el	  decil	  més	  ric	  i	  el	  més	  humil	  

Anys 𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%  !"#
!"#  ! − 𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%  !"#

!"#  !  
𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%  !"#

!"#  !

𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$%  !"#
!"#  !  

2000 4.568 € 1,47 
2008 8.084 € 1,69 
2014 8.072 € 1,72 

 
A la taula anterior es pot veure com tot i que en termes absoluts la diferència de 

renta entre els  municipis benestants i els humils s’ha reduït, en dividir aquests valors 
les diferències continuen augmentant. Es pot afirmar doncs que les diferències van 
augmentar notablement durant el període de bonança però com a mínim també s’han 
mantingut sinó augmentat aquestes desigualtats amb la crisi. 

Vistes les evolucions de la renta per municipis es pot concloure que aquelles 
localitats amb més poder adquisitiu parteixen amb avantatges que els predisposen a 
resistir millor les crisis. 

Situació geogràfica 
L’anàlisi clúster sembla indicar que la localització geogràfica pot haver estat un 

factor important a l’hora de dotar de resistència a una localitat. Així doncs es presenta a 
continuació la comparació entre aquells municipis situats a la primera corona 
metropolitana i quins d’aquests han mostrat una oposició major a la crisi: 

 
Taula	  5-‐19.	  Comparativa	  entre	  els	  municipis	  de	  la	  1a	  corona	  metropolitana	  i	  els	  que	  han	  resistit	  millor	  

la	  crisi	  

Municipis situats a la 1a corona 
metropolitana 

Municipis amb millor resposta que es 
troben a la primera corona metropolitana 

Badalona Badalona 
Barcelona Barcelona 
Castelldefels Hospitalet de Llobregat, L' 
Cornellà del Llobregat Montcada i Reixach 
Esplugues del Llobregat Sant Adrià del Besòs 
Gavà Santa Coloma de Gramenet 
Hospitalet del Llobregat  
Montcada i Reixach  
Montgat  
Prat del Llobregat  
Sant Adrià del Besós  
Sant Boi del Llobregat  
Sant Feliu del Llobregat  
Sant Joan Despí  
Sant Just Desvern  
Santa Coloma de Gramenet  
Tiana  
Viladecans  

 
6 dels 11 municipis que han ofert més resistència a la crisi estan situats a la 

primera corona de Barcelona i d’entre aquest 6 municipis, n’hi ha 2 (Montcada i 
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Reixach i Sant Adrià del Besós) que no presentaven cap de les característiques 
anteriorment esmentades.  

A més un terç dels 18 municipis de la primera corona metropolitana han 
presentat més resiliència. És clar doncs que la proximitat amb el centre metropolità, en 
aquest cas Barcelona, és un factor de resistència determinant. 

Esmorteïment en la caiguda de la construcció 
En ésser el sector de la construcció el pilar sobre el qual es va sostenir l’estat 

espanyol durant l’etapa de creixement, pot ésser que aquelles regions on la caiguda 
d’aquest sector hagi estat menor puguin haver resistit millor l’impacte de la crisi.  

Tot i que veure l’evolució seguida per la construcció és un factor important a 
l’hora d’analitzar aquest fet, caldrà tenir en compte també aquells municipis amb major 
volum d’habitatges acabats. D’aquesta manera es tindrà en compte aquells municipis els 
quals tot i haver patit una forta davallada continuïn percebent una quantitat important 
d’ingressos derivats d’aquestes activitats.  

A continuació es mostren els municipis que han resistit millor la crisi i que o 
presenten un major nombre d’habitatges acabats o bé un esmorteïment d’aquesta 
variable superior (s’ha considerat el percentil 90 per als dos casos).  
Taula	  5-‐20.	  Municipis	  amb	  més	  resistència	  vers	  la	  crisi	  i	  amb	  més	  habitatges	  acabats	  al	  2013	  o	  millor	  

evolució	  d’aquest	  sector	  

 
Com es pot veure a la taula anterior dels 11 municipis, n’hi ha 6 que es troben 

entre els municipis amb major volum de construcció. Aquests però corresponen a 
municipis grans i tan sols 2 d’aquests es troben entre els municipis que han esmorteït 
millor el shock de l’esclat de la bombolla. Així en quantificar la importància d’aquest 
factor a l’apartat 5.3.4 Importància dels factors de resistència, es considerarà que són 
tan sols Badalona i l’Hospitalet del Llobregat els municipis que han esmorteït millor la 
caiguda del sector de la construcció. 

Presència d’universitats i centres de recerca 
A continuació es mostren les universitats i centres de recerca establerts al 

territori d’estudi: 
 

 Nº d’habitatges acabats 
(2013) 

Evolució del nº d’habitatges 
acabats !!".!"!#!$%!"#$

!!".!"!#!$%!""#
 

Badalona 168 0,28 
Barcelona 666 - 
Hospitalet del 
Llobregat 377 0,37 

Sabadell 150 - 
Sant Cugat del Vallès 143 - 
Santa Coloma de 
Gramenet 92 - 
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Fig.	  5-‐26.	  Municipis	  de	  la	  RMB	  amb	  universitats	  i/o	  centres	  de	  recerca	  (Font:	  Gencat.cat)	  

 
A la següent taula es presenten els 18  municipis de la RMB on hi ha presents 

aquest tipus d’institucions: 
 
Taula	  5-‐21.	  Municipis	  de	  la	  RMB	  amb	  presència	  d’universitats	  i/o	  centres	  de	  recerca	  

Municipis amb 
universitats i/o centres 
de recerca	  

Badalona 
Barcelona 
Cabrils 
Caldes de Montbui 
Castelldefels 
Cerdanyola del Vallès 
Collbató 
Esplugues de Llobregat 
Hospitalet de Llobregat, L' 
Mataró 
Sabadell 
Sant Cugat del Vallès 
Sant Pol de Mar 
Santa Coloma de 
Gramenet 
Terrassa 
Viladecans 
Vilafranca del Penedès 
Vilanova i la Geltrú 

 
D’aquests municipis amb presència de centres universitaris i/o de recerca n’hi ha 

7 dels que han presentat una millor resposta a la crisi, a continuació es mostra quins són:  
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Taula	  5-‐22.	  Municipis	  que	  han	  resistit	  millor	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  amb	  presència	  d’universitats	  i/o	  
centres	  de	  recerca	  

Municipis amb 
universitats i/o centres 
de recerca que han 
presentat una millor 
resposta a la crisi 

Badalona 
Barcelona 
Hospitalet del Llobregat 
Sabadell 
Sant Cugat del Vallès 
Santa Coloma de 
Gramenet 
Vilanova i la Geltrú 

 
Així doncs més de la meitat dels municipis que han presentat més resistència a la 

crisi disposen d’algun tipus d’aquests centres, aquesta relació constata doncs el fet que 
la presència d’aquest tipusde centres atorga al territori en qüestió de més resiliència. 

 

	  
Fig.	  5-‐27.	  Mapa	  dels	  municipis	  segons	  la	  presència	  d’universitats	  i/o	  centres	  de	  recerca	  

 

Turisme 
Com s’ha dit anteriorment, el turisme suposa una font d’ingressos molt 

important a tot el territori català. Pot ésser aquest un factor que hagi facilitat que certes 
regions hagin mostrat més resistència que no pas d’altres, a continuació es procedeix a 
estudiar aquest cas. 

Per analitzar la quantitat d’ingressos generats gràcies al turisme, no n’hi ha prou 
de veure quins municipis han crescut més respecte les places d’hotel ofertes sinó que cal 
tenir en compte també el valor absolut. Barcelona és un clar exemple d’això ja que tot i 
créixer, la proporció en què ho fa pot quedar difuminada respecte d’altres municipis.  

A continuació doncs es presenten els municipis pertanyents al percentil 90 
respecte l’increment de places ofertes i el valor absolut d’aquestes i que a més han estat 
dels que han presentat més resistència a la crisi: 
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Taula	  5-‐23.	  Municipis	  amb	  major	  increment	  de	  places	  hoteleres	  ofertes	  i	  amb	  major	  oferta	  total	  

Municipis amb major increment 
d’oferta hotelera (tant abans com 

després de la crisi) 

Municipis amb major oferta 
hotelera al 2014 (en nombre de 

places) 
Hospitalet del Llobregat Barcelona 
Montcada i Reixach Hospitalet del Llobregat 
Santa Coloma de Gramenet Sabadell 
 Sant Cugat del Vallès 
 
Considerant doncs que tant l’increment com l’oferta total han d’ésser tingudes 

en compte, s’obté un total de 6 municipis d’entre els 11 que han mostrat major 
resiliència. 

Altres 
Els factors considerats anteriorment permeten explicar el perquè de la major 

resistència de 10 dels 11 municipis trobats essent Vilalba Sasserra la localitat restant. 
Cal destacar que aquesta té una població de poc més de 700 habitants i que per tant 
canvis que en ciutats més grans serien poc significants poden comportar grans 
transformacions en un municipi d’aquesta mida.  

Com s’ha vist anteriorment, és clar que la inclusió d’aquest municipi a la llista 
d’aquells amb més resiliència ha vingut donada per l’increment destacat en el 
pressupost.  A continuació es mostra l’evolució seguida pels pressupostos: 

  
Taula	  5-‐24.	  Evolució	  dels	  pressupostos	  municipals	  per	  al	  municipi	  de	  Vilalba	  Sasserra	  

Municipi 
Pressupost en euros Variació del pressupost 

2001 2007 2013 2001-2007 2007-2013 
Vilalba 
Sasserra 218.709,76 464.067,94 963.131,34 2,12 2,08 

 
Es pot veure com Vilalba Sasserra ha vist doblat el seu pressupost durant els dos 

períodes de temps considerats. Per veure que pot haver motivat aquest increment es 
presenta a continuació l’evolució de la població durant aquests mateixos anys: 

 
Taula	  5-‐25.	  Evolució	  del	  nombre	  d’habitants	  de	  Vilalba	  Sasserra	  

Municipi Població Variació de la població 
2001 2007 2013 2001-2007 2007-2013 

Vilalba 
Sasserra 467 588 689 1,26 1,17 

 
Cal destacar que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social d’aquesta població 

s’ha reduït tant al període prèvia a la crisi com al posterior (un 16 i un 9% 
respectivament). Per altra banda, mentre el nombre d’empres va augmentar en un 5% 
abans de l’esclat de la crisi, va caure en un 30% amb la crisi econòmica.  

Aquests indicadors permeten afirmar que no ha estat un creixement en 
l’economia el que ha comportat que aquest municipi hagi estat designat com un dels que 
ha mostrat una millor resposta. És clar doncs que l’increment del pressupost municipal 
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està íntimament relacionat amb el creixement de la demografia de l’indret el qual durant 
l’etapa que abraça els anys entre 2007 i 2013 no sembla tenir una justificació en 
l’arribada de població per a treballar-hi. 

5.3.4 Importància dels factors de resistència 
L’objectiu d’aquest apartat és el de veure quins factors han estat més importants 

a l’hora d’atorgar als municipis de resiliència. Per  a aconseguir-ho es recomptaran els 
municipis relacionats a cada factor. 

Cal destacar primer que pel que fa al factor que analitza si la riquesa prèvia 
condiciona la reacció a la crisi, durant els anys previs a l’esclat de la crisi del percentil 
90 dels municipis amb major RFDB, Sant Cugat del Vallès és l’únic d’aquests 
municipis més rics a estar a la llista dels municipis amb una millor resposta a la crisi.  

 

	  
Fig.	  5-‐28.	  Factors	  de	  resistència	  més	  destacats	  segons	  l’anàlisi	  clúster	  

En comptabilitzar el nombre de municipis involucrats en cada factor de 
resistència, es veu com hi ha quatre de les set característiques que impliquen quasi el 
90% dels municipis: el nombre d’habitants, la situació geogràfica, la presència 
d’universitats i centres de recerca i el turisme. Aquests són doncs els quatre factors més 
destacats del total de set considerats. 

Tot i els resultats aconseguits s’ha de mantenir la prudència ja que aquest és un 
estudi empíric on es tenen observacions limitades, concretament els 11 municipis que 
segons l’anàlisi clúster han presentat una millor resistència a la crisi. És per això que 
s’ha de prendre la importància relativa entre els factors de resistència com a un 
indicador però no pas com una veritat absoluta. 

5.4 Districtes 
Com s’ha explicat a l’apartat 4.1 Escala territorial, aquest estudi es realitza a 

escala municipal però pel cas de Barcelona es consideraran també els districtes degut a 
les dimensions d’aquesta ciutat. 

5.4.1 Clústers amb una variable 
Seguint l’ordre establert en l’estudi dels municipis es procedirà a  analitzar 

l’evolució dels districtes mitjançant la classificació en clústers. Es començarà doncs 
estudiant la tendència abans i després de l’inici de la crisi per a les variables d’estudi 
considerades en el cas dels districtes (veure Taula 4-2). 

Importància	  dels	  factors	  de	  resistència	  
Nombre	  d'habitants	  

Canvis	  en	  els	  sectors	  
d'activitats	  
Riquesa	  prèvia	  

Situació	  geogràpica	  

Esmorteïment	  construcció	  

Presència	  d'unviersitats	  i	  
centres	  de	  recerca	  
Turisme	  
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Renta familiar disponible bruta 
La primera variable a estudiar és la renta dels habitants segons els districtes. 

Mitjançant l’anàlisi clúster ha resultat una agrupació de 6 districtes i una altre dels 4 
restants tal i com es pot veure al següent gràfic: 

  
Fig.	  5-‐29.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  seguida	  per	  la	  renta	  pels	  districtes	  de	  Barcelona	  
abans	  i	  després	  de	  la	  irrupció	  de	  la	  cisi	  (esquerra)	  i	  recta	  de	  regressió	  d’aquests	  valors	  obviant	  el	  cas	  

de	  Ciutat	  Vella	  (dreta)	  

Com s’ha fet també per als municipis, l’increment ha estat quantificat en tant per 
u, fet que s’ha notat als gràfics amb el símbol [-]. 

Observant els clústers definits a la Fig. 5-29 (dreta) es pot veure com 
primerament la renta va augmentar a tots els districtes, i en segon lloc es pot observar 
també que el grup de 6 districtes definit per l’SPSS inclou un districte on la RFDB ha 
disminuït amb la crisi. En voler caracteritzar el comportament dels districtes mitjançant 
una recta de regressió s’ha hagut de descartar el districte de Ciutat Vella ja que aquest 
condicionava en gran mesura els resultats. Es pot veure com per la resta de districtes 
han estat els que creixien més durant l’episodi d’expansió els més penalitzats després 
amb la crisi, aquests però eren els que tenien el volum d’ingressos més baix. 

Per tant, tot i aquest creixement superior, com els càlculs han estat realitzats en 
relació als ingressos previs per a cada districte, es pot donar que en termes absoluts 
siguin els districtes més rics els quals en termes anteriors creixien més. Pot ésser doncs 
que la riquesa prèvia dels districtes sigui un factor força important a l’hora de 
determinar el seu comportament durant l’episodi de crisi. 

 
A la taula següent es poden apreciar els increments o reduccions de la renta 

familiar disponible bruta segons els districtes: 
 

Taula	  5-‐26.	  Variació	  de	  la	  renta	  amb	  la	  crisi	  per	  districtes	  (2008-‐2013)	  

Districte Variació de la 
RFDB (2008-2013) 

Ciutat Vella  1,14 
 l'Eixample  1,07 
Sants-Montjuïc  0,98 

y	  =	  -‐0.7076x	  +	  2.0687	  
R²	  =	  0.19695	  
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Les Corts  1,06 
Sarrià-Sant Gervasi 1,11 
Gràcia 1,07 
Horta-Guinardó 0,95 
Nou Barris 0,84 
Sant Andreu 0,95 
Sant Martí  0,97 

 
Així doncs en ésser la classificació segons els districtes on ha augmentat aquesta 

variable i on l’han vist reduïda una agrupació més interessant que l’obtinguda amb 
l’anàlisi clúster, a continuació es mostraran aquests dos comportaments sobre un mapa 
dels districtes. 

	  
Fig.	  5-‐30.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  l’increment	  (en	  vermell)	  o	  reducció	  (en	  blau)	  de	  la	  renta	  (2008-‐

2013)	  

A la Fig. 5-30 es pot veure com sembla existir un eix central de districtes amb les rentes 
més altes i com més lluny estan els districtes d’aquest eix, més baixa és la seva renta. 
Per a comprovar si realment existeix un eix de renta alta i un gradient de rentes menors 
a mesura que ens allunyem d’aquest, es realitzarà l’estudi de la renta per barris. Així 
doncs a  continuació es mostra la renta mensual per barris al 2012: 
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Fig.	  5-‐31.	  Renta	  mensual	  per	  barris	  al	  2012	  (Font:	  (Anguita Vinent, 2014))	  

A la figura anterior es pot veure clarament com en efecte el comportament de la 
renta a Barcelona consisteix en un eix de rentes altes i com més ens allunyem d’aquest 
menor és la renta. Es pot afirmar doncs que com els habitants més pròxims a aquest eix 
han resistit millor la crisi que aquells situats més lluny. 

Saldo migratori 
Tots els districtes han passat de ser receptors de gent durant l’etapa d’expansió 

econòmica a veure com amb la crisi ha estat més la gent que ha marxat de la que ha 
arribat. L’anàlisi clúster ha classificat en 2 grups els districtes, on Ciutat Vella forma un 
conglomerat per si sola degut a la gran quantitat de gent arribada durant el període 
2000-2007. 

Com aquest fet no suposa un comportament diferent entre els districtes a 
destacar no es mostrarà el mapa amb el districtes segons la seva tendència ja que es 
considera que tots 10 han tingut la mateixa evolució en matèria de migracions. 
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Fig.	  5-‐32.	  Clústers	  resultants	  de	  considerar	  l’evolució	  del	  flux	  migratori	  abans	  i	  després	  de	  l’inici	  de	  la	  
crisi	  (esquerra)	  i	  regressió	  lineal	  de	  l’evolució	  del	  flux	  migratori	  obviant	  Ciutat	  Vella	  (dreta)	  

La recta de regressió s’ha realitzant sense considerar el cas de Ciutat Vella ja 
que el seu comportament condicionava els resultats en gran mesura. Així es pot veure 
com per a la resta de districtes, aquells que havien vist arribar més gent (l’Eixample, 
Sarrià-Sant Gervasi i les Corts) són també els que n’han vist marxar menys. 

Atur registrat 
Com s’ha dit anteriorment, és preferible disposar del nombre d’afiliacions a la 

Seguretat Social que no pas l’atur registrat, però per als districtes de Barcelona no es 
disposa d’aquesta primera informació. Per a estudiar la tendència que ha seguit el 
mercat laboral però es considera com una bona estimació i per tant aquesta serà la 
variable que donarà idea de si han canviat i com ho han fet els llocs de treball.  

Cal destacar també que per districtes no es disposa d’informació anterior al 2009 
i que per tant tan sols es podrà mostrar el període posterior a l’inici de la crisi. A 
continuació doncs es mostra la classificació segons districtes de l’atur registrat a 
Barcelona: 

 

	  
Fig.	  5-‐33.	  Clústers	  segons	  l’evolució	  de	  l’atur	  registrat	  per	  districtes	  amb	  la	  crisi	  (2009-‐2014)	  

A la figura anterior es pot veure com han estat els districtes d’Horta-Guinardó, 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí on els efectes de la crisi han tingut repercussions 
més importants pel que fa a l’ocupació. Per aquests districtes, al 2014 l’atur s’ha 
incrementat en prop d’un 40% respecte l’atur registrat al 2009 mentre que a la resta dels 
districtes l’increment durant aquest mateix període ha estat al voltant del 30%. A 
continuació es mostra la representació d’aquests comportaments sobre el mapa: 
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Fig.	  5-‐34.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  l’increment	  menor	  al	  30%	  (en	  vermell)	  o	  major	  al	  30%	  (en	  blau)	  

de	  l’atur	  entre	  el	  2009	  i	  el	  2014	  

	  

 

Habitatges acabats 
Com s’ha vist anteriorment, amb l’esclat de la bombolla immobiliària el sector 

de la construcció s’ha aturat en sec (veure apartat A.4 sobre l’evolució de la bombolla 
immobiliària a l’estat espanyol). Tot i això, les regions on s’ha esmorteït aquesta 
debacle hauran resistit millor la crisi ja que aquest sector que ha estat tant important 
haurà caigut en menor mesura. 
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Fig.	  5-‐35.	  Clústers	  segons	  l’evolució	  del	  nombre	  d’habitatges	  acabats	  per	  districtes	  abans	  i	  després	  de	  

la	  crisi	  

Pel que fa als habitatges acabats segons els districtes, es poden apreciar tres 
comportaments diferents: un districte va augmentar a un ritme molt alt el nombre 
d’habitatges acabats abans de la crisi i va ser un dels que va patir una davallada menor 
amb la crisi (tot i que es va reduir a la meitat), un grup de tres districtes que veien ja 
abans de la crisi veien reduït el ritme de construcció però que van ser dels que en 
proporció van mantenir aquest ritme més alt (en comparació amb la resta ja que la 
caiguda del nombre d’habitatges acabats en aquests districtes és també molt 
accentuada), i un darrer grup de 6 districtes on la construcció va caure de manera més 
estrepitosa essent en tots els casos menor a una quarta part del nombre d’habitatges 
sortits al mercat durant l’etapa anterior. A continuació es mostren aquestes tendències: 

 
Taula	  5-‐27.	  Classificació	  en	  clústers	  dels	  districtes	  segons	  les	  seves	  tendències	  abans	  i	  després	  de	  la	  

crisi	  en	  matèria	  d’habitatges	  acabats	  

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
Les Corts Sants-Montjuïc Ciutat Vella 
 Gràcia L’Eixample 
 Horta-Guinardó Sarrià-Sant Gervasi 
 Nou Barris  
 Sant Andreu  
 Sant Martí  

 
Identificats els tres clústers segons els districtes corresponents, es procedeix 

doncs a continuació a mostrar aquestes tendències sobre el mapa: 
 



Anàlisi	  
	  

 

	   UPC	  –	  ETSECCPB	  (2015)	  
 
86 

	  
Fig.	  5-‐36.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  la	  tendència	  del	  nombre	  d’habitatges	  acabats:	  districte	  amb	  
millor	  tendència	  abans	  i	  després	  de	  la	  crisi	  (en	  verd),	  districtes	  que	  han	  esmorteït	  també	  la	  caiguda	  
post-‐crisi	  (en	  blau)	  i	  els	  que	  han	  patit	  més	  els	  efectes	  de	  l’esclat	  de	  la	  bombolla	  i	  la	  crisi	  (en	  vermell)	  

 

Preu de l’habitatge 
Pel que fa a l’evolució en el preu de l’habitatge, el creixement en el valor 

d’aquests fou espectacular durant el període d’expansió, de manera que a excepció de 
dos districtes (Horta Guinardó i Nou Barris) el preu del m2 es va multiplicar per dos 
(Les Corts per 1,93). Cal dir també que aquests tres districtes van veure incrementada la 
relació €/m2 de manera accentuada però davant de la revalorització protagonitzada per 
la resta de districtes, l’augment de preus en aquests districtes és difuminada.  

És clar que l’esclat de la bombolla va posar fi a aquest ascens desorbitant dels 
preus i aquests van iniciar la seva caiguda. A continuació es mostren els clústers 
obtinguts d’estudiar aquesta variable abans i després de l’esclat de la bombolla: 
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Fig.	  5-‐37.	  Clústers	  segons	  l’evolució	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  per	  districtes	  abans	  i	  després	  de	  la	  crisi	  
(esquerra)	  i	  regressió	  lineal	  de	  l’evolució	  dels	  preus	  abans	  i	  després	  de	  la	  crisi	  (dreta)	  

En esclatar la bombolla immobiliària, tots els districtes van veure com el preu de 
l’habitatge queia encara que s’hi poden observar diferències entre districtes. A 
diferència però del que s’havia vist anteriorment per al cas dels municipis (veure Fig. 
5-17), els districtes on havia crescut més el preu de l’habitatge no són els que els han 
vist caure més posteriorment sinó que han estat els que han mantingut millor els preus. 
Així tot i la bombolla immobiliària, aquest fet mostra que aquests districtes disposen 
d’un atractiu superior a la resta ja sigui per la seva localització (com pot ser la 
proximitat a la costa o al centre) com pels seus equipaments (és conegut que els 
habitatges de la zona alta de la ciutat disposen sovint d’instal·lacions que no es troben a 
la resta). 

Dit això, es podrien fer diferents classificacions d’aquest comportament post-
crisi segons el percentatge de la davallada del valor del m2, però l’anàlisi clúster ha 
mostrat la separació entre aquells districtes on els €/m2 van caure més o menys del 40% 
i així es mostrarà al mapa següent.  

 

	  
Fig.	  5-‐38.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  l’evolució	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  per	  districtes	  en	  esclatar	  la	  

bombolla	  (2006-‐2014).	  En	  vermell	  els	  districtes	  amb	  una	  caiguda	  menor	  al	  40%	  i	  en	  blau	  els	  districtes	  
amb	  caiguda	  major	  al	  40%	  

 

Places hoteleres 
Amb la irrupció de la crisi tots els districtes han vist mantingudes o augmentades 

les places hoteleres ofertes. Crida l’atenció però el cas dels districtes de Gràcia i Sant 
Martí on en set anys s’ha arribat a doblar l’oferta hotelera. 
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Fig.	  5-‐39.	  Clústers	  segons	  l’evolució	  de	  les	  places	  hoteleres	  ofertes	  per	  districtes	  amb	  la	  crisi	  (2007-‐

2014)	  

Es mostra al següent mapa doncs, la localització d’aquest parell de districtes on 
l’increment de l’oferta ha estat espectacular. 

 

	  
Fig.	  5-‐40.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  l’evolució	  del	  nombre	  de	  places	  hoteleres	  ofertes	  amb	  la	  crisi	  

(2007-‐2013).	  En	  vermell	  aquells	  districtes	  que	  han	  doblat	  l’oferta	  turística	  

 

5.4.2 Clústers amb múltiples variables 
La classificació en clústers de les variables anteriorment considerades ha permès 

d’identificar certs districtes que han estat recurrents en la seva millor resposta en 
comparació amb la resta. Així s’ha pogut veure com Ciutat Vella, L’Eixample, Les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia han presentat un millor comportament pel que fa a 
l’evolució de la renta o el nombre d’afiliats. L’objectiu d’aquesta secció és el de 
comprovar quins han estat els districtes més resilients on per tant l’impacte de la crisi ha 
estat menor. 
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Primerament es realitzarà la classificació en clústers dels districtes considerant 
totes les variables presentades a la secció anterior (veure secció 5.4.1). Així en realitzar 
aquest estudi s’han obtingut els següents conglomerats per als 10 districtes de 
Barcelona: 

Taula	  5-‐28.	  Classificació	  en	  clústers	  dels	  districtes	  considerant	  totes	  les	  variables	  

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
Ciutat Vella Gràcia Sants-Montjuïc 
L’Eixample Sant Martí Horta-Guinardó 
Les Corts  Nou Barris 
Sarrià-Sant Gervasi  Sant Andreu 

 
A continuació es presenten les distribució geogràfica d’aquests sobre el mapa en 

tenir en compte les 6 variables d’estudi: 
 

	  
Fig.	  5-‐41.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  la	  classificació	  en	  clústers	  considerant	  totes	  les	  variables	  

 
D’aquesta classificació crida l’atenció que dos districtes com són Gràcia i Sant 

Martí on les rentes han seguit un comportament diferenciat estiguin agrupades formant 
un clúster. Ha de ser per tant una altra raó la que justifiqui aquesta organització. A 
continuació doncs es mostren els resultats del clustering on es pot apreciar la 
importància de cada variable en determinar els clústers: 
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Fig.	  5-‐42.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  districtes	  considerant	  totes	  6	  variables	  

Com ha succeït anteriorment per al cas dels municipis, el sector hoteler 
condiciona la definició dels clústers i per tant en aquest cas també es procedirà a 
realitzar l’anàlisi sense aquesta variable.  

En obviar el nombre de places hoteleres, el procés bietàpic del SPSS ha reduït el 
nombre de clústers suggerits de tres a dos. Tot seguit es presenta la nova classificació 
dels districtes resultant. 

 



	  

2008-12 world economic crisis in Southern Europe: urban 
planning's mitigating factors of its distributional impact in 
the metropolitan area of Barcelona	  

 

Jordi	  Chalé	  Sust	   	  
 

91 

Taula	  5-‐29.	  Classificació	  en	  clústers	  dels	  districtes	  obviant	  el	  nombre	  de	  places	  hoteleres	  ofertes	  

Clúster 1 Clúster 2 
Ciutat Vella Sants-Montjuïc 
L’Eixample Horta-Guinardó 
Les Corts Nou Barris 
Sarrià-Sant Gervasi Sant Andreu 
Gràcia Sant Martí 

 
A continuació es procedeix a mostrar sobre el mapa aquesta distribució en 

clústers: 
 

	  
Fig.	  5-‐43.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  la	  classificació	  en	  clústers	  en	  considerar	  totes	  les	  variables	  

menys	  les	  places	  hoteleres	  

A continuació es mostren els resultats corresponents al clustering anterior: 
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Fig.	  5-‐44.	  Fig.	  5-‐45.	  Resultats	  del	  procés	  bietàpic	  per	  als	  districtes	  amb	  5	  variables	  (s’ha	  obviat	  el	  

nombre	  de	  places	  hoteleres	  ofertes)	  

Es pot veure que tal i com és desitjable, la renta és el factor més important en 
decidir els grups dels clústers. Tot i així crida l’atenció que districtes amb realitats tant 
dispars com Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella es trobin dins el mateix clúster. 

Com també es pot veure a la figura anterior, el nombre d’habitatges acabats pren 
una importància destacada a l’hora de crear els clústers, és per aquest motiu que a 
continuació es procedeix a obviar també aquesta variable per veure si es determinant a 
l’hora de ajuntar dos districtes tant diferents com Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi.  
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Per això a continuació es mostra la classificació obtinguda en no tenir en compte 
les places hoteleres ni els habitatges acabats tot imposant la divisió en 2 i 3 clústers. De 
fet en obviar les places hoteleres i el nombre d’habitatges acabats l’SPSS ha continuat 
suggerint la classificació en dos clústers però s’hi ha volgut afegir un tercer per tractar 
de veure si es produeix algun canvi significatiu en la classificació dels districtes. 

 

	   	  
Fig.	  5-‐46.	  Mapa	  dels	  districtes	  segons	  la	  classificació	  en	  clústers	  obviant	  el	  nombre	  de	  places	  hoteleres	  

i	  els	  habitatges	  acabats,	  considerant	  2	  clústers	  (esquerra)	  i	  3	  	  clústers	  (dreta)	  

Com es pot veure a les figures anteriors, primer es té una divisió dels districtes 
en dos clústers: els que han resistit millor la crisi i els que no ho han fet així. En afegir 
un tercer clúster per veure si ha existit una diferència important del comportament entre 
els districtes que han presentat una millor resposta (en vermell) es produeix una divisió 
entre els districtes que han tingut una resposta més dolenta. Així els districtes de Nou 
Barris i Sant Andreu (de color verd) passen a formar un conglomerat propi degut a que 
la crisi els ha afectat amb més duresa en termes de renta i d’atur (són les variables més 
importants en aquest anàlisi) en comparació  a Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant 
Martí. 

A continuació es presenten els districtes que han presentat més resistència durant 
la crisi, els quals com s’ha explicat anteriorment s’han trobat en separar els districtes en 
dos clústers i sense tenir en compte els habitatges acabats ni les places hoteleres: 

 
Taula	  5-‐30.	  Districtes	  que	  han	  resistit	  millor	  l’impacte	  de	  la	  crisi	  

Districtes amb més resiliència enfront la 
crisi 

Ciutat Vella 
L’Eixample 
Sarrià-Sant Gervasi 
Les Corts 
Gràcia 

 
Com s’ha fet també pels municipis, es procedirà a realitzar el clustering 

considerant la renta, l’ocupació i les empreses per veure si aquesta nova classificació 
ratifica els resultats obtinguts. 

L’objectiu doncs, és procedir de la mateixa manera com s’ha fet per als 
municipis, però la manca de dades respecte el nombre d’empreses establertes per 
districtes comporta que s’estudiï la classificació en conglomerats considerant tan sols la 
renta i la ocupació. A continuació es mostren els clústers resultants d’aquest estudi: 
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Taula	  5-‐31.	  Districtes	  segons	  l’evolució	  de	  la	  renta	  i	  l’atur	  registrat	  

Millor comportament Pitjor comportament 
Ciutat Vella Sants-Montjuïc 
L’Eixample Horta-Guinardó 
Les Corts Nou Barris 
Sarrià-Sant Gervasi Sant Andreu 
Gràcia Sant Martí 

 
A la taula anterior,  es pot veure com la classificació en districtes considerant 

aquest parell de variables coincideix amb la classificació obtinguda en considerar la 
totes les variables excepte l’oferta hotelera. Cal destacar que la renta i l’atur registrat 
eren la primera i tercera variable en importància en considerar totes 5 variables, però 
com s’ha vist la importància relativa de les variables estava molt equilibrada i per tant 
totes 5 havien condicionat els resultats. 

Aquest fet i els resultats obtinguts ratifiquen que han estat els districtes de Ciutat 
Vella, L’Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia els que han resistit millor 
l’impacte de la crisi ja que tant en considerar totes les variables com en tenir en compte 
tan sols les més destacades s’han obtingut els mateixos resultats. 

 

5.4.3 Quins factors poden haver propiciat aquesta resistència? 

Nombre d’habitants 
Tot i que el districte de l’Eixample és el que concentra més habitants, la 

quantitat de població per districtes no sembla tenir relació amb la millor resistència ja 
que 4 dels 5 districtes amb més habitants no estan entre els que han tingut més 
resiliència. A continuació es mostra la població segons els districtes: 

 
Taula	  5-‐32.	  Nombre	  d’habitants	  per	  districtes	  

Districte (per ordre de 
major  a menor) 

Nombre 
d’habitants 

L'Eixample  265.303 
Sant Martí  234.489 

Sants-Montjuïc  182.234 

Horta-Guinardó 167.235 
Nou Barris 165.718 

Sant Andreu 146.969 

Sarrià-Sant Gervasi 146.754 

Gràcia 120.843 
Ciutat Vella  102.237 

Les Corts  81.610 
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Riquesa prèvia 
A continuació es procedeix a estudiar l’evolució en la renta dels habitants dels 

districtes comparant els valors corresponents al districte amb més ingressos, Sarrià-Sant 
Gervasi, amb el d’ingressos menors, Nou Barris. Cal destacar que l’any 2000, Nou 
Barris (amb una renta de 8627,78	  €) no fou el districte amb la RFDB menor sinó que 
fou Ciutat Vella el districte amb una renta per càpita inferior (8140,41€). Per tractar-se 
aquesta d’una diferència poc important, es procedirà a prendre Nou Barris com el 
districte amb la renta inferior. A continuació doncs es mostren els resultats obtinguts: 

	  
Taula	  5-‐33.	  Comparativa	  de	  l’evolució	  de	  la	  renta	  entre	  el	  districte	  més	  ric	  i	  el	  més	  desafavorit	  

 𝑅𝐹𝐷𝐵!"##$à
!"#  ! − 𝑅𝐹𝐷𝐵!"#  !"##$%

!"#  !  
𝑅𝐹𝐷𝐵!"##$à

!"#  !

𝑅𝐹𝐷𝐵!"#  !"##$%
!"#  !  

2000 13554,19 € 2,57 
2008 20443,5 € 2,53 
2014 26134,2 € 3,32 

 
A la taula anterior es pot veure com el districte on els habitants disposen de més 

ingressos incrementa substancialment la seva distància amb el districte més pobre.  
  
Per als districtes s’ha realitzat una comprovació extra, de manera que s’ha 

comprovat quins districtes han tingut la seva renta per damunt de la mitja. En tots els 
casos han estat els mateixos quatre municipis (L’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Les 
Corts i Gràcia) aquells que han tingut una renta superior a la mitja per als anys 
considerats a la taula anterior. Així doncs es procedirà a continuació a veure com ha 
canviat la diferència entre la renta mitja de tots els districtes i la renta mitja d’aquests 
quatre districtes. 

Taula	  5-‐34.	  Diferències	  de	  renta	  entre	  els	  districtes	  més	  rics	  i	  el	  total	  de	  districtes	  

Any\RFDB 𝑅𝐹𝐷𝐵(10  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑠) 𝑅𝐹𝐷𝐵(4  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑠) 𝑅𝐹𝐷𝐵 4𝑑𝑖𝑠.
− 𝑅𝐹𝐷𝐵(10𝑑𝑖𝑠. ) 

2000 12.724,34 € 17.130,44 € 4.406,10 € 
2008 19285,78 € 25.464,85 € 6.179,07 € 
2014	   19.828,38 € 27.466,56 € 7.638,18 € 

 
Es pot veure com va augmentant de manera continuada la distància entre la renta 

dels quatre districtes més rics i la resta. Cal destacar a més que tots quatre districtes han 
estat inclosos com aquells amb una millor resposta a la crisi. Es pot afirmar per tant que 
aquells districtes més rics presenten una millor resposta vers les adversitats que un de 
pobre tal i com s’ha vist també amb els municipis. Al següent gràfic es pot veure aquest 
augment de les diferències entre les zones més benestants i les més desafavorides. 
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Fig.	  5-‐47.	  Sèrie	  evolutiva	  de	  la	  renta	  per	  càpita	  als	  districtes	  de	  Barcelona	  

Esmorteïment en la caiguda de la construcció 
Tal i com s’ha fet per als municipis es procedirà a estudiar l’evolució en la 

caiguda del nombre d’habitatges d’obra nova. 
 

Taula	  5-‐35.	  Evolució	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  per	  districtes	  (2008-‐2014)	  

 

A la taula anterior es pot veure com els districtes que han patit més l’impacte de la crisi 
també han estat els que han viscut una davallada superior de la construcció. Cal 
esmentar l’excepció del districte de Gràcia el qual ha patit una davallada molt important 
però tot i així es troba entre els districtes que han resistit millor la crisi. 

Turisme 
A continuació es mostren les places hoteleres ofertes per districtes i l’increment 

d’aquestes durant el període 2007-2013: 
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Barcelona	  

Ciutat	  Vella	  	  

	  l'Eixample	  	  

Sants-‐Montjuïc	  	  

Les	  Corts	  	  

Sarrià-‐Sant	  Gervasi	  

Gràcia	  

Horta-‐Guinardó	  

Nou	  Barris	  

Sant	  Andreu	  

Sant	  Martí	  	  

Districtes 
Evolució del nº d’habitatges 

acabats !!".!"!#!$%!"#$
!!".!"!#!$%!""#

 
Ciutat Vella 0,45 
L’Eixample 0,34 
Sants-Montjuïc 0,22 
Les Corts 0,46 
Sarrià-Sant Gervasi 0,32 
Gràcia 0,22 
Horta-Guinardó 0,04 
Nou Barris 0,01 
Sant Andreu 0,03 
Sant Martí 0,06 
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Taula	  5-‐36.	  Nombre	  de	  places	  hoteleres	  ofertes	  i	  increment	  de	  l’oferta	  hotelera	  per	  districtes	  

Districtes Nombre de places hoteleres Increment de les places 
hoteleres 2007-2013 

Ciutat Vella 20114 1,45 
L’Eixample 17982 1,44 
Sants-Montjuïc 7161 1,37 
Les Corts 6180 1,16 
Sarrià-Sant Gervasi 3751 1,15 
Gràcia 935 2,14 
Horta-Guinardó 1023 1,02 
Nou Barris 316 1,00 
Sant Andreu 222 1,23 
Sant Martí 11444 2,21 

 
A la taula anterior es pot veure com Ciutat Vella és el districte amb més places 

hoteleres seguit de l’Eixample, i com Sarrià Sant Gervasi és el segon districte en 
increment de places després del districte de Sant Martí. Es pot afirmar doncs que el 
turisme també és un factor que permet als districtes de resistir millor ja que s’ha vist 
com 3 dels 5 districtes que han resistit millor la crisi disposen de més places o les han 
vist augmentades substancialment. 

 

5.4.4 Importància dels factors de resistència 
Un cop estudiats els factors que poden haver propiciat la resistència de certs 

districtes és moment ara de quantificar-los per veure la seva participació. Així doncs a 
continuació es mostra un gràfic el qual resulta de quantificar el nombre de districtes que 
han resistit millor la crisi i que presenten alguna de les característiques considerades. 

 

	  
Fig.	  5-‐48.	  Fig.	  5-‐49.	  Factors	  de	  resistència	  més	  destacats	  segons	  l’anàlisi	  clúster	  per	  districtes	  

 

5.5 Comprovació dels factors de resistència 
L’objectiu d’aquesta secció és el de verificar la importància dels factors de 

resistència trobats. Així, es realitzarà una regressió multivariant per tal de realitzar 

Importància	  dels	  factors	  de	  resistència	  

Riquesa	  prèvia	  	  

Esmorteïment	  construcció	  	  

Turisme	  	  
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aquestes comprovacions. Cal triar doncs una variable dependent que serà explicada en 
funció d’aquests factors de resistència els quals seran les variables independents. En 
aquest sentit, es considerarà que la renta serà la variable dependent per ser aquesta un 
indicador força bo de l’estat econòmic de la població. Concretament, es prendrà 
l’evolució de la renta després de la crisi per tal de comprovar el comportament post-
crisi. 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥! (12) 
 

5.5.1 Tractament de les variables 
Per a poder realitzar aquestes comprovacions hi haurà variables que requeriran 

d’un tractament ja sigui per a expressar-la numèricament (com és el cas de la 
localització geogràfica i la presència d’universitats) o bé per simplificar-la (en el cas de 
la homogeneïtat o heterogeneïtat dels sectors laborals). 

Població 
Aquesta variable no requerirà de cap tractament previ, així en cada cas 

s’utilitzarà la informació més recent possible la qual tant per als municipis com pels 
districtes serà el 2014. 

Places hoteleres 
La possible influència del turisme s’analitzarà mitjançant aquesta variable la 

qual tampoc requerirà de cap modificació. També es tindran en compte les dades més 
recents les quals pels municipis correspondran al 2014 mentre que pels districtes serà el 
2013. 

Diversitat dels sectors laborals 
Una població on un sol sector laboral concentra l’activitat professional dels seus 

ciutadans o el cas contrari on els quatre grans sectors (agricultura, indústria, construcció 
i serveis) tenen la mateixa importància, pot haver estat un factor que hagi condicionat la 
resistència mostrada pel territori. De fet, anteriorment s’ha vist el cas de municipis petits 
els quals han patit canvis en aquesta distribució en sectors i estan entre aquells 
municipis que han mostrat una millor resposta. 

Com que la informació referent a aquesta variable es troba en treballadors 
pertanyents a cada sector, es realitzarà la següent transformació per conèixer si la 
distribució és homogènia o no: 

 

𝑝! =
𝑛º  𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑖

𝑛º  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖    ;   𝑖

∈    𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó  𝑖    𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑠  
(13) 

 

𝑝! − 𝑥         
!

!!!

!!!,!"
       𝑝! − 0,25

!

!!!

 (14) 

 
A l’expressió anterior, 𝑥 representa el pes d’un sector en cas d’homogeneïtat 

perfecta de manera que per tractar amb quatre sectors aquest valor correspon al 25%. 
Dit això, s’obté un rang de valors entre 0 i 1,5 el qual per a permetre una interpretació 
més senzilla i intuïtiva es transformarà en un rang entre 0 i 1. A continuació doncs es 
presenta la interpretació d’aquesta variable: 
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𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 = 0   → 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖ó  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑖𝑎

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 = 1   → 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖ó  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔è𝑛𝑖𝑎
 

 
Cal recordar que aquesta informació no està disponible a escala de districtes tot i 

que per ser Barcelona una ciutat ja de per si on el sector serveis té un gran pes específic 
probablement no es podrien observar diferències rellevants entre districtes. 

Riquesa prèvia 
Aquesta variable ha estat detectada anteriorment com a un factor que presenta 

certa relació amb aquells territoris que han presentat una millor reacció. En aquest cas 
doncs es prendrà el valor de la renta just abans de l’inici de la crisi el qual per 
disponibilitat de dades a nivell de municipis correspondrà al 2006 mentre que pels 
districtes l’any considerat serà el 2005. 

Evolució dels habitatges acabats 
L’esmorteïment del shock en el sector de la construcció sembla ésser un factor 

que manté una relació amb el territori que ha resistit millor la crisi. Per a estudiar aquest 
fet es prendrà la variació en el nombre d’habitatges acabats entre el 2008 i la informació 
més recent disponible la qual mentre pels municipis correspondrà al 2013 per als 
districtes serà al 2014.  

Localització geogràfica 
Per als municipis s’ha vist que existeix una component derivada de la proximitat 

a la capital catalana que sembla influir en la resistència mostrada pels municipis. Així 
doncs s’expressarà aquesta proximitat en funció de la presència o no d’un municipi a la 
primera corona metropolitana de Barcelona. Es tindrà doncs una variable categòrica on 
els municipis pertanyents a aquesta corona tindran un 1 i la resta un 0. 

És clar que aquesta variable no tindrà cap sentit d’ésser considerada per als 
districtes de Barcelona. 

Presència d’universitats i/o centres de recerca 
S’ha vist també com sembla que la presència d’aquest tipus de centres afavoreix 

la resposta dels municipis. S’ha de dir que la relació entre la presència d’aquest tipus 
d’institucions i la resistència que puguin atorgar al territori no ve donada perquè 
augmentin el nivell d’instrucció de la població.  

De fet, aquest tipus de centres col·laboren en la resistència oferta pel fet que són 
estructures potents pel que fa al llocs de treball que generen. Així tot i que s’han perdut 
llocs de treball i els salaris s’han vist congelats o reduïts, no s’han tancat universitats per 
la crisi de manera que en presència d’aquestes institucions s’han esmorteït els efectes de 
la crisi. 

 
Per avaluar aquesta variable es procedirà també disposant un 1 als municipis que 

gaudeixen d’aquests tipus de centres i un 0 on no n’hi ha, de manera que s’obtindrà 
també una variable categòrica. 

Cal dir que tot i que en aquest cas es podria procedir de la mateixa manera per 
als districtes, s’obviarà ja que es considera que la proximitat i el fet de tractar-se de la 
mateixa ciutat comporten que no tingui sentit d’incloure aquesta variable a l’anàlisi. 
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5.5.2 Municipis 

Regressió lineal multivariant 
A continuació es procedeix a mostrar les variables considerades en la regressió 

múltiple per als municipis: 
 

Taula	  5-‐37.	  Variables	  considerades	  en	  la	  regressió	  múltiple	  pels	  municipis	  

 Variable 
dependent Variables independents 

Δ!"#$ Població 
(2014) 

Places 
hoteleres 
(2014) 

Diversitat 
dels 
sectors 
laborals 
(2014) 

Riquesa 
prèvia 
(2006) 

Evolució 
dels 
habitatges 
acabats 
(2008-
2013) 

Localitzaci
ó 
geogràfica 

Presència 
d’universit
ats i/o 
centres de 
recerca 

Tipus 
de 
variable 

Contínua Contínua Contínua Contínua Contínua Contínua Categòrica Categòrica 

 
A continuació es mostren els casos estudiats per a la regressió on s’han anat 

eliminant variables a mesura que el seu p-valor era més gran que 0,05. 
 

Taula	  5-‐38.	  Casos	  de	  regressió	  múltiple	  realitzats	  

Cas Variables considerades per explicar la renta 

1 
RFDB=f(Població, Places hoteleres, Sector laboral, Riquesa prèvia, 
Evolució habitatges acabats, Localització geogràfica, Presència 
d’universitats i/o centres de recerca) 

2 RFDB=f(Població, Places hoteleres, Sector laboral, Riquesa prèvia, 
Localització geogràfica, Presència d’universitats i/o centres de recerca) 

3 RFDB=f(Població, Sector laboral, Riquesa prèvia, Localització geogràfica, 
Presència d’universitats i/o centres de recerca) 

4 RFDB=f(Població, Sector laboral, Localització geogràfica, Presència 
d’universitats i/o centres de recerca) 

5 RFDB=f(Població, Localització geogràfica, Presència d’universitats i/o 
centres de recerca) 

6 RFDB=f(Població, Localització geogràfica) 

 
A la taula següent es mostren els p-valors obtinguts en cada estudi i com s’han 

anat eliminant les variables: 
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Taula	  5-‐39.	  P-‐valors	  segons	  les	  variables	  i	  casos	  considerats	  

 Casos 

Variables 1 2 3 4 5  

𝛽!  1,1049E-129 6,392E-132 1,3047E-132 2,4846E-167 8,4046E-278 1,2522E-280 
𝛽!"#$%&'ó  0,0517611 0,049725674 0,000101352 9,38451E-05 0,000161256 9,1172E-06 
𝛽!.!"#$%$&$'  0,422527796 0,4150708     
𝛽!"#$%&  !"#$%"!  0,139186307 0,137488953 0,101292732 0,129517433   
𝛽!"#$%&'  !"è!"#  0,413324483 0,386805127 0,465848869    
𝛽!"#.!"!#!$%  0,917470058      
𝛽!"#$%&'($#&ó  9,72173E-10 8,59195E-10 1,23949E-10 1,39915E-10 3,89213E-10 3,85001E-11 
𝛽!"#$%&'#()('  0,227427915 0,226595767 0,081324868 0,082651399 0,143011827  

 
Un cop han estat eliminades les variables el p-valor de les quals superava el 

0,05, han restat la població i la localització geogràfica com a variables explicatives. A 
continuació doncs es mostren els resultats obtinguts d’explicar els canvis de la renta en 
funció d’aquest parell de variables. 

 
Taula	  5-‐40Resultats	  de	  la	  regressió	  multivariant	  considerant	  el	  nombre	  d’habitants	  i	  la	  localització	  

geogràfica	  com	  a	  variables	  explicatives	  

 𝛽! 𝛽!"#$%&'ó 𝛽!"#$%&'($#&ó 
Coeficients 0,965741849 4,89007E-08 0,031264107 
Error típic 0,001383526 1,06661E-08 0,004403351 
P-valor 1,2522E-280 9,1172E-06 3,85001E-11 
Coeficient de correlació múltiple 0,631966763 
Coeficient de determinació R^2 0,399381989 

 
El coeficient de determinació R2, el qual correspon al coeficient de correlació 

múltiple al quadrat, és una mesura que permet avaluar la capacitat descriptiva del 
model. Aquest és doncs un valor que dóna informació sobre si el model explica 
correctament o no la variable dependent.  

Aquest coeficient es defineix com la relació entre la variabilitat explicada pel 
model i la variabilitat total de la propietat dependent: 

 

𝑅! =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛ç𝑎  𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛ç𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (15) 

 
Amb aquesta darrera definició i el valor R2 obtingut amb el model es pot 

extreure que el model definit explica el 40% de la variabilitat i que per tant resta un 
60% per explicar. 

Existeixen també d’altres interpretacions ofertes per diversos autors referents al 
coeficient de correlació (el qual pot prendre valor entre -1 i 1 depenent de si la 
correlació és positiva o negativa), les quals són d’alguna manera arbitraris i per tant no 
han d’ésser preses com a indicadors absoluts. A més la interpretació del coeficient de 
correlació depèn del context i dels propòsits de l’estudi (una correlació de 0,9 pot ésser 
insuficient en casos en què es necessita un nivell de confiança molt alta com pugui ser 
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el cas de la verificació d’una llei). En aquest sentit freqüentment s’utilitzen rangs per a 
determinar el nivell de confiança associat, a continuació es presenta una classificació 
general per donar idea d’aquests rangs: 

 
Taula	  5-‐41.	  Rangs	  del	  coeficient	  de	  correlació	  segons	  el	  nivell	  de	  confiança	  associat	  

Nivell de 
confiança 

Coeficient de correlació 
(en valor absolut) 

Nul 0-0,09 
Baix 0,1-0,3 
Mig 0,3-0,5 
Alt 0,5-1 

 
Si s’observa la taula anterior tot comparant els rang de valors amb el coeficient 

de correlació obtingut amb el model, es pot veure com existeix un nivell de correlació 
alt. Aquest valor però és pròxim al rang de confiança mitja i per tant cal procedir amb 
prudència abans d’emetre un veredicte final.  

El coeficient R2 ha indicat que el model no és suficient per explicar la realitat 
mentre que el coeficient de correlació es manté en un nivell de confiança mig-alt. 
Sembla doncs que les variables independents utilitzades per a explicar l’evolució de la 
renta als municipis són importants alhora de determinar el comportament de la variable 
independent però no són suficients per a explicar-lo en la seva totalitat. Cal dir que 
aquest és un fet raonable ja que les ciències socials acostumen a ésser un camp molt 
complex i on són molts els factors que encara que siguin poc significants hi prenen part. 

Tot seguit es mostra la representació en 3D d’aquest model: 

	   	  
Fig.	  5-‐50.	  Representació	  en	  3	  dimensions	  del	  model	  	  obtingut	  pels	  municipis	  (superfície	  en	  blau)	  

mostrant	  els	  valors	  reals	  (punts	  vermells)	  

A la figura anterior, es pot veure com aquesta representació en 3 dimensions 
queda desvirtuada per l’ús d’una variable categòrica. 

Arribats a aquest punt, és moment també de fixar-se en la relació entre la 
variable dependent i les independents. Els coeficients beta per a la població i la 
localització geogràfica són positius i per tant es tracta d’una proporcionalitat directa, és 
a dir:  

1. Com més gran sigui el municipi millor ha evolucionat la renta. 
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2. La proximitat dels municipis al centre metropolità, en aquest cas 
Barcelona, afavoreix l’evolució de la renta. 

 
Cal destacar que d’entre les variables considerades no existeix cap correlació 

entre elles i que per tant no estan explicant el mateix fenomen. D’entre les variables 
considerades hi ha casos en que és evident que no existeix aquesta correlació (e.g. el 
nombre d’habitants i la riquesa prèvia a la crisi) però n’hi ha d’altres en que no.  

A continuació doncs, es procedirà a aclarir aquests parells on la no correlació no 
és tant evident: 

a) Població i places hoteleres: tot i que com més important sigui un 
municipi més turistes potencials pot atraure, a Catalunya són clarament 
els municipis costaners els que disposen d’una major oferta hotelera. 

b) Població i la presència d’universitats: un municipi més gran concentra 
més activitats i per tant és més probable de trobar-hi centres universitaris 
però no és una relació directa ja que hi ha casos de municipis petits amb 
presència d’aquestes institucions (com ara Caldes de Montbui o 
Collbató). 

c) Localització geogràfica i la presència d’universitats: tot i que alguns 
d’aquests centres estan establerts a municipis de la primera corona 
metropolitana, es poden trobar d’altres repartits per tota la RMB (veure 
Fig. 5-27). 
 

Comprovacions del model de regressió 
A continuació es procedirà a realitzar un seguit d’anàlisis per a constatar la 

veracitat o no dels resultats obtinguts: 
 

1. Per a comprovar la fiabilitat del model s’ha repetit l’estudi obviant el cas 
de Barcelona per tal de comprovar que el pes d’aquesta ciutat no 
condiciona els resultats. Cal destacar abans de tot que les variables 
usades en aquest estudi estan expressades en increments (veure l’apartat 
5.5.1-Tractament de les variables) i que per tant en un principi la 
importància de Barcelona no hi hauria de prendre cap protagonisme. 
Un cop realitzada aquesta comprovació s’han obtingut els mateixos 
resultats tant en considerar Barcelona com en obviar-la fet que demostra 
que els resultats del model de regressió no es veuen condicionats per la 
mida d’aquest municipi. 

 
2. Un cop vista comprovada la relació entre les renta i les variables 

explicatives, es pot comprovar també com ha canviat l’evolució de la 
renta segons les mateixes variables explicatives. Per assolir aquest 
objectiu, una relació entre la tendència prèvia i posterior a la crisi de la 
renta (∆) substituirà a la renta del 2014 com a variable independent, a 
continuació es defineix aquesta nova variable independent: 

 

∆=
∆!"#$
!"#$

∆!"#$
!"# =

𝑅𝐹𝐷𝐵!"#$
𝑅𝐹𝐷𝐵!""#

𝑅𝐹𝐷𝐵!""#
𝑅𝐹𝐷𝐵!"""

 (16) 

De manera que si: 
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∆> 1   → 𝐿𝑎  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎  ℎ𝑎  𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑢𝑡  𝑎  𝑢𝑛  𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒  𝑚é𝑠  𝑎𝑙𝑡  𝑎𝑚𝑏  𝑙𝑎  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖
∆~1   → 𝐿𝑎  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎  ℎ𝑎  𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑢𝑡  𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑖𝑥  𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒  

∆> 1   → 𝐿𝑎  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎  ℎ𝑎  𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑢𝑡  𝑎  𝑢𝑛  𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒  𝑚é𝑠  𝑏𝑎𝑖𝑥  𝑎𝑚𝑏  𝑙𝑎  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖
 

 
En realitzar la regressió múltiple amb aquest indicador com a variable 
independent s’obtenen els següents resultats: 

 
Taula	  5-‐42.	  Resultats	  de	  la	  regressió	  multivariant	  considerant	  ∆	  com	  a	  variable	  dependent	  

 𝛽! 𝛽!"#$%&'ó 𝛽!.!"#$%$&$' 𝛽!"#$%&'  !"è!"# 𝛽!"#$%&'($#&ó 
Coeficients 1,0069474 -3,3602E-07 8,1252E-06 -1,5045E-05 -0,0395301 
Error típic 0,0204252 9,5334E-08 2,1107E-06 1,4061E-06 0,0134028 
P-valor 7,5805E-98 7,5805E-98 7,5805E-98 7,5805E-98 7,5805E-98 
Coeficient de correlació múltiple 0,67438069 
Coeficient de determinació R^2 0,45478931 

 
Primerament es pot veure com ha augmentat la confiança dels resultats 
tot i que els valors del R2 són molt similars. Amb aquests resultats es pot 
veure com les places hoteleres són l’única variable independent 
directament proporcional a la continuïtat en el ritme de creixement de la 
renta. Això vol dir que a major nombre de places hoteleres, més semblant 
ha estat el creixement de la renta durant els anys d’expansió i els anys de 
crisi. 
Per altra banda la població, la riquesa prèvia i la proximitat a la 1a 
corona metropolitana han estat inversament proporcionals a la semblança 
en el creixement previ i posterior. 
Aquest resultats discrepen doncs dels obtinguts anteriorment i per tant cal 
analitzar les diferències entre aquest parell i quins han estat els factors 
que poden haver-les motivat. Per a assolir aquest objectiu s’ha realitzat  
en primer lloc la classificació en clústers substituint la renta per aquesta 
variable ∆ tal i com s’havia fet anteriorment a l’apartat 5.3.2-Clústers 
amb múltiples variables (són per tant les mateixes 5 variables finalment 
considerades en el clustering substituint la renta per la ∆). En realitzar 
aquesta classificació s’han obtingut resultats totalment diferents on la ∆ 
(per tant l’evolució de la renta) no pren part a l’hora de definir els grups 
de municipis (s’han realitzat diverses combinacions de variables a 
considerar i tampoc s’ha vist augmentada la importància d’aquesta 
variable). 
És per aquest motiu i perquè a més en observar quins són els municipis 
que en teoria s’han comportat millor segons la variable ∆, s’obtenen 
municipis que han patit força els efectes de la crisi (com Badia del Vallès 
on s’ha produït una caiguda important dels ingressos), que es considera 
que aquest intent de constatar els resultats aporta resultats que no poden 
ésser considerats com a vàlids i que per tant no ha d’ésser tingut en 
compte. 

5.5.3 Districtes 
Per a realitzar les comprovacions dels resultats obtinguts per als districtes cal 

recordar primer que no hi ha accés a tanta informació a aquest nivell de desagregació. A 
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continuació doncs es presenten les variables considerades per a dur a terme aquest 
model: 

 
Taula	  5-‐43.	  Variables	  considerades	  en	  la	  regressió	  múltiple	  pels	  districtes	  

 

Variable 
dependent Variables independents 

Δ!"#$ Població (2014) Places hoteleres 
(2013) 

Riquesa prèvia 
(2005) 

Evolució habitatges 
acabats (2008-2014) 

Tipus de 
variable Contínua Contínua Contínua Contínua Contínua 

 
A continuació es mostren els casos estudiats per a la regressió on s’han anat 

eliminant variables a mesura que el seu p-valor era més gran que 0,05. 
 

Taula	  5-‐44.	  Casos	  de	  regressió	  múltiple	  realitzats	  

Cas Variables considerades per explicar la renta 
1 RFDB=f(Població, Places hoteleres, Riquesa prèvia, Evolució habitatges acabats) 
2 RFDB=f(Població, Places hoteleres, Riquesa prèvia) 
3 RFDB=f(Places hoteleres, Riquesa prèvia) 

 
A la taula següent es mostren els p-valors provinents d’aquests dos casos 

d’estudi: 
 

Taula	  5-‐45.	  P-‐valors	  segons	  les	  variables	  considerades	  

 1 2 3 
𝛽!  0,00013885 1,69518E-05 6,07161E-06 
𝛽!"#$%&'ó  0,459002313 0,070355283  
𝛽!.!"#$%$&$'  0,349750088 0,00962617 0,034858887 
𝛽!"#$%&'  !"è!"#  0,311589514 0,030090723 0,039507077 
𝛽!"#.!"!#!$%  0,789819406   

 
Es pot veure com en considerar aquestes tres variables, els p-valors referents al 

turisme i a la riquesa prèvia es mantenen per sota del valor límit de 0,05 però se 
sobrepassa aquest valor amb la quantitat de gent que viu a un determinat districte. La 
població esdevé doncs una variable que cal eliminar i realitzar l’estudi considerant tan 
sols el turisme i la riquesa prèvia.  

 
Taula	  5-‐46.	  Resultats	  de	  la	  regressió	  multivariant	  considerant	  el	  nombre	  de	  places	  hoteleres	  i	  la	  

riquesa	  prèvia	  dels	  districtes	  com	  a	  variables	  explicatives	  pels	  districtes	  	  

 𝛽! 𝛽!.!"#$%$&$' 𝛽!"#$%&'  !"è!"# 
Coeficients 0,811766298 7,31836E-06 9,15632E-06 
Error típic 0,067183858 2,80282E-06 3,62593E-06 
P-valor 6,07161E-06 0,034858887 0,039507077 
Coeficient de correlació múltiple 0,799189195 
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Coeficient de determinació R^2 0,638703369 
 
En aquest cas, els valors tant per el coeficient de correlació com pel R2 han 

assolit valors més significatius. Així doncs mentre el coeficient de correlació esdevé de 
0,8, el coeficient de determinació supera el 0,6 de manera que aquest model explica més 
del 60% de l’evolució de la renta als municipis.  

A continuació es mostra la representació d’aquest model en 3D: 
 

	   	  
Fig.	  5-‐51.	  Representació	  en	  3	  dimensions	  del	  model	  obtingut	  pels	  districtes	  (superfície	  en	  blau)	  

mostrant	  els	  valors	  reals	  (punts	  en	  vermell)	  

Esdevé aquest doncs un model força fiable en el qual d’observar els coeficients 
obtinguts es pot afirmar que: 

1. L’evolució de la renta als districtes amb més places hoteleres ha estat més 
favorable. 

2. Els districtes on la renta era més alta abans de l’episodi de crisi han vist com la 
tendència de la renta ha estat més favorable. 
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6 Conclusions 
Primerament cal recordar que aquest és un treball pertanyent al camp de les 

ciències socials on per tant s’estudia el comportament de factors força complexos. Cal 
tenir present doncs, que en aquest estudi hi ha implicats una gran quantitat d’agents i on 
a més hi intervenen i interactuen condicions particulars d’un territori amb d’altres 
condicions que són externes. 

 
Dit això, per trobar característiques dels municipis i dels districtes que els han 

permès de presentar més resistència enfront la crisi econòmica, primer s’ha realitzat un 
anàlisi clúster per a detectar comportaments similars. D’aquest primer estudi ha resultat 
que: 

1. Els municipis més grans presenten més resistència 
2. Municipis petits on un sector laboral esdevé important per damunt la 

resta pot permetre que aquestes localitats presentin més resistència. 
Aquest fenomen està estretament relacionat amb l’arribada de noves 
empreses o  de nous establiments turístics al municipi en qüestió. 

3. Les regions amb més riquesa prèvia a l’episodi de crisi presenten més 
resistència. 

4. La proximitat al centre metropolità, el qual en aquest cas és Barcelona, 
facilita que els municipis mostrin més resistència. 

5. La presència d’universitats i/o centres de recerca a un municipi dota al 
territori en qüestió de més resistència. 

6. Les zones amb atractiu turístic han presentat més resistència gràcies als 
ingressos derivats d’aquest sector. 

 
Un cop verificats aquests factors que comparteixen determinats municipis i 

districtes, cal realitzar una verificació per tal de comprovar i quantificar la seva 
importància. 

Per assolir aquest objectiu, s’ha realitzat un anàlisi de regressió múltiple, on 
s’estableix l’evolució de la renta per càpita com a variable dependent i aquests factors 
trobats com a les variables independents. La renta ha estat la variable triada com a 
variable dependent per a verificar el model de regressió perquè és aquesta la dada que 
il·lustra millor l’afectació de la crisi a la població. A més ha estat també aquesta 
variable la que ha tingut un pes més important a l’hora d’agrupar els municipis i 
districtes en clústers. 

Comparant la significació de les variables d’estudi segons l’escala per municipis 
o districtes de Barcelona es poden observar comportaments diferents. En aquest sentit 
doncs, els districtes no es comporten com 10 municipis separats, sinó que en tractar-se 
d’una mateixa ciutat connectada s’hi poden observar tendències diferents a les dels 
municipis. N’és un clar exemple el cas de les universitats la presència de les quals no 
resulta en resistències distintes entre districtes. 

 
En realitzar aquest anàlisi per als municipis s’ha obtingut que les variables 

explicatives eren el nombre d’habitants i la localització geogràfica. Així com més gran 
és un municipi més resistència ofereix vers la crisi perquè a major nombre d’habitants 
major és el volum de l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa.  
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Per altra banda, els municipis més pròxims a la ciutat de Barcelona són també 
més resilients. Aquest fet s’explica perquè en la seva majoria, aquestes són zones 
residencials. Això vol dir que són molts els habitants d’aquests municipis que treballen 
a Barcelona i com aquesta ciutat ha estat ha resistit millor la crisi, majors són les 
probabilitats de què aquestes persones hagin conservat el seu lloc de treball i de retruc 
que els negocis locals d’aquests municipis no hagin patit una davallada tan accentuada 
del consum. 

Pel que fa als districtes de Barcelona, del model de regressió múltiple en resulten 
també un parell d’indicadors. Així doncs el nombre d’habitants i la localització han 
deixat lloc a l’oferta de places hoteleres i a la riquesa prèvia a l’episodi de crisi. Per als 
districtes doncs, com més gran ha estat l’oferta turística d’un districte millor ha estat la 
seva resposta enfront la crisi, i com més ric era un districte abans d’aquest episodi 
millor ha estat el seu comportament. 

La major oferta turística esdevé un factor de resistència perquè en caure el 
consum de manera generalitzada, aquelles regions que hagin percebut importants 
volums d’ingressos provinents del sector turístic hauran pogut esmorteir millor els 
efectes de la crisi. Per altra banda, una major renta de la població abans de la crisi ha 
permès de resistir millor els seus efectes, essent les classes mitges i baixes les principals 
afectades per aquesta conjuntura. Cal dir que aquest fet pot ésser explicat en part per el 
major nivell d’instrucció de la població pertanyent a aquestes classes benestants, el qual 
pot haver comportat que hagin continuat percebent els mateixos ingressos o que en cas 
de perdre el lloc de treball hagin estat capaces de trobar-ne un de nou. 
 

Així doncs d’entre els sis factors trobats mitjançant l’anàlisi clúster els quals 
semblen afavorir el comportament de les localitats en temps de crisi, han estat els 
següents quatre factors els de més significació en la resposta oferta vers la crisi: a) la 
mida de la població expressada en nombre d’habitants b) la proximitat al centre 
metropolità que en aquest cas és Barcelona c) l’oferta turística i d) la riquesa prèvia a la 
crisi. 

 
Un cop definits aquests quatre factors de resistència cal analitzar-ne les seves 

implicacions. És clar que la localització geogràfica és una condició que ve donada i que 
no pot ésser modificada, així aquells municipis més pròxims a Barcelona partiran amb 
avantatge respecte els més llunyans. Per altra banda, el nombre d’habitants i l’oferta 
turística són també característiques de difícil manipulació ja que són molts factors els 
implicats els quals poden tenir raons històriques, polítiques o de bellesa paisatgística a 
més d’altres. Aquest parell són doncs dos factors també de difícil modificació, per tant 
seran aquells municipis més grans i els que disposin d’importants ingressos provinents 
del sector turístic els que podran aprofitar-se de la resiliència que aquestes propietats els 
hi atorguen.  

Cal notar però que tot i que el nombre d’habitants d’un municipi serà una 
condició donada, durant els anys d’expansió econòmica varen sorgir un gran nombre 
d’urbanitzacions de baixa densitat de població. Aquest model de creixement dispers és 
doncs un procés a evitar per tal de garantir la resiliència del territori vers la crisi, perquè 
com s’ha vist són les poblacions amb més nombre d’habitants les que presenten un 
comportament millor vers aquesta conjuntura. 

 
En darrer lloc, s’ha trobat també que la riquesa prèvia permet d’oferir més 

resistència. Aquest és un fet a destacar per les conseqüències que porta associades. Que 
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siguin aquelles regions benestants les propicies a resistir millor una crisi implica que es 
produeixi un creixement de les desigualtats el qual suposa un risc molt important pel 
creixement econòmic i per poder garantir la igualtat d’oportunitats entre la població. 
Així en créixer les desigualtats s’aniran distanciant els ingressos entre les classes 
benestants i les més desafavorides fet que pot comportar dificultats en la convivència. 
Per evitar-ho caldrà doncs orientar la gestió cap al repartiment de la riquesa mitjançant 
polítiques redistributives 

 
Per poder fer front a possibles adversitats econòmiques en un futur tals com la 

crisi econòmica actual, es requerirà d’un creixement urbanístic racional, en el qual la 
creació d’assentaments aïllats deixi de ser una pràctica habitual, i s’haurà de garantir 
també la cohesió social. Així, el desenvolupament de pràctiques que vetllin per aquest 
parell de factors permetrà disposar d’un territori que resisteixi millor els efectes d’una 
crisi. 

 
Dit això, els resultats d’aquest estudi justifiquen noves recerques en aquesta 

direcció ampliant per exemple el període posterior a la crisi i/o considerant també 
d’altres variables que puguin permetre d’augmentar la significació dels resultats. 
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8 Annexos 
A La bombolla immobiliària espanyola, 1997-2007 

Abans de a crisi econòmica va tenir lloc un creixement insostenible en el preu de 
l’habitatge degut a un procés de bombolla subjacent. Aquest fenomen fou especialment 
important a l’estat espanyol i la magnitud d’aquesta sobrevaloració viscuda al mercat 
immobiliari va agreujar els efectes de la crisi econòmica.  

A.1 Introducció 
Abans de començar a descriure la bombolla immobiliària viscuda cal primer 

definir en què consisteix un episodi d’aquest tipus i quins casos similars han tingut lloc 
al llarg de la història. 

A.1.1 Definició 
Una bombolla econòmica és un fenomen característic dels mercats en el qual es 

produeix un increment sostingut en el preu d’un actiu o producte allunyant-se aquest 
import cada cop més del seu valor real (Krugman, Bernanke, blower of bubbles?, 2013). 
Les expectatives de creixement continuat atrauen a nous compradors els quals esperen 
vendre el producte a un major preu i així en resulta un espiral d’augment continuat dels 
preus sense base causal. El preu del producte augmenta fins que la manca de 
compradors es tradueix en un caiguda sobtada, en aquest moment ha esclatat la 
bombolla. Cal destacar que les bombolles econòmiques són esdeveniments difícils de 
predir i d’identificar, fins i tot quan aquestes ja han acabat, degut a la dificultat per 
atorgar el valor intrínsec dels actius. 

Una bombolla immobiliària doncs, és un tipus de bombolla econòmica en què 
l’actiu és l’habitatge. Per tant, una bombolla immobiliària es caracteritza per un 
augment sostingut en el preu dels habitatges el qual arriba a assolir valors insostenibles i 
per una davallada posterior. Aquest tipus de bombolla és menys freqüent comparat amb 
les bombolles econòmiques típiques dels mercats financers però els seus efectes 
acostumen a ser més crítics (Nuridding & Yavas, 2012). 

En esclatar una bombolla immobiliària es produeix una davallada sobtada de la 
demanda i del preu dels habitatges fet que generalment es tradueix en l’entrada en crisi 
del sector de la construcció. La situació adversa d’aquest sector en ocasions ha 
arrossegat a la resta de les economies de l’estat afectat, esdevenint en una crisi més 
severa i generalitzada. Precisament, aquest ha estat el cas de la recent conjuntura 
viscuda a l’estat espanyol, on d’un estat d’eufòria econòmica paral·lel a la bombolla 
immobiliària s’ha passat a la crisi econòmica més aguda que es recorda. 

 

A.1.2 Antecedents 
Les bombolles econòmiques han estat un fenomen recorrent al llarg de la 

història. Aquestes han estat protagonitzades per una àmplia varietat de productes els 
quals han vist com el seu valor es disparava de manera desorbitada. La febre de la tulipa 
durant el segle XVII a Holanda és un dels primers exemples històrics que es pot trobar 
d’aquest fenomen, aquesta bombolla va tenir el bulb de la tulipa com a protagonista 
durant la qual el preu va augmentar fins a superar amb escreix el salari anual mitjà d’un 
treballador (Ruiz de Almirón, 2013). 
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Les bombolles immobiliàries també han estat esdeveniments presents 
històricament i tot que les produïdes durant les acaballes del segle XX i els inicis del 
segle XXI han estat les que han tingut més ressò, se’n poden trobar d’altres exemples. 
Als Estats Units per exemple, es va viure un període de bombolla iniciat als anys 60 i 
perllongat fins als anys 90 durant el qual es va produir una sobrevaloració del preu dels 
habitatges resultat d’una reacció exagerada a l’increment del cost del lloguer, entre 
d’altres (Nneji, Brooks, & Ward, 2011). 

Pel que fa a l’economia espanyola, generalment les seves etapes de major 
creixement i expansió han estat associades a episodis de gran apogeu de la construcció i 
del preu dels habitatges. El primer auge va tenir lloc durant el període 1969-1974 durant 
el qual es va culminar un llarg procés d’obertura a l’exterior de l’economia espanyola i 
de reconstrucció del parc d’habitatges. Més tard durant els anys 1986-1991, va tenir lloc 
el segon episodi durant el qual es van produir processos d’obertura i desenvolupament 
de mercats hipotecaris als països industrials.  

Aquests episodis de boom immobiliari han estat caracteritzats per un increment 
de la construcció residencial acompanyat per l’augment accentuat del crèdit immobiliari 
destinat a la promoció, construcció i compra d’habitatges. El desenllaç d’aquests auges 
va coincidir amb un important dèficit exterior donant lloc a períodes de retrocés en la 
construcció i afectant així al creixement de l’economia espanyola. Els plans 
d’estabilització, les devaluacions de la pesseta i l’augment de l’atur foren trets 
característics d’aquests períodes finals de retrocés i d’enfonsament de la construcció 
(Rodríguez López, 2006). 

El primer episodi, 1969-1974, fou la darrera fase d’una etapa d’intens 
creixement iniciat amb el Pla d’Estabilització del 1959. Durant aquest període es va 
arribar a superar a la resta d’economies occidentals en intensitat de creixement amb un 
ritme mig del 6,4%. També va tenir lloc un procés important de renovació del parc 
d’habitatges el qual estava obsolet fet que sumat a la important pressió demogràfica 
existent va comportar l’inici de 375.000 habitatges de mitjana cada any. Cal destacar 
també que el creixement anual real del preu dels habitatges també es va incrementar 
considerablement arribant a superar amb escreix el 10% durant aquest període. 

La relativa prosperitat econòmica d’aquesta etapa va finalitzar sobtadament amb 
la implantació d’ajustaments destintats a superar la crisi de la balança de pagaments39 
originada amb l’encariment del petroli cap a l’any 1973. Aquesta depressió en el món 
de la construcció va perdurar fins als anys 80 i fou acompanyada d’una situació 
negativa de l’economia espanyola, així es va assolir un mínim en l’inici de construcció 
d’habitatges (200.000 habitatges iniciats a l’any 1984) i es va produir un retrocés real 
del Producte Interior Brut, PIB, als anys 1979 i 1981. 

 
Havent superat l’anterior període d’estancament de l’economia espanyola, el 

1985 es varen veure millorades les condicions dels crèdits hipotecaris de les quals cal 
destacar la possibilitat de generar préstecs a llarg termini. Es varen introduir canvis 
normatius per tal d’impulsar el creixement mitjançant la demanda interna i el sector de 
la construcció residencial representava la manera més ràpida d’aconseguir aquest 
objectiu. Els habitatges iniciats van créixer ràpidament i tot i que no van assolir els 

                                                
 
39 La balança de pagaments d’un comptabilitza les transaccions internacionals 

durant un període determinat (el que gasta un país en d’altres països menys el que la 
resta de països gasten en aquest primer). 
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valors del boom anterior de mitja es van iniciar 245.000 habitatges a l’any durant el 
període 1986-1991. Els preus dels habitatges també van augmentar considerablement 
durant aquesta etapa, aquests van augmentar un 9,9% en termes reals de mitjana. Durant 
aquest episodi els tipus d’interès es varen mantenir elevats de manera que els factors 
que van impulsar la demanda varen ser les facilitats hipotecàries i les expectatives de 
creixement en els preus propiciant així la demanda d’habitatges com a inversió. Cal 
destacar que tal i com havia succeït durant l’anterior episodi, la balança de pagaments 
de l’economia espanyola va tornar a registrar dèficits significatius durant aquesta etapa, 
especialment a partir del 1989, fet que va propiciar l’adopció de mesures 
estabilitzadores de la demanda. Als anys 1990 i 1991 els nous augments en els tipus 
d’interès van incrementar l’esforç necessari en l’accés als habitatges, coincidint amb la 
introducció del racionament del crèdit immobiliari a l’any 1990 i amb les expectatives 
negatives derivades de la guerra del Golf. La combinació d’aquests esdeveniments van  
posar punt i final a aquest segon boom. 

La fi d’aquest breu però intens apogeu del preu de l’habitatge fou seguit per 
davallades durant els anys 1992 i 1993; pel que fa als ritmes de construcció, durant el 
període 1992-1996 aquests van retrocedir fins a nivells semblants a l’etapa 
immediatament anterior a aquest segon episodi. 

A.2 Context 
Havent definit en què consisteix una bombolla immobiliària tot posant-ne alguns 

exemples, és moment ara de començar amb la situació prèvia al desenvolupament de la 
bombolla recent. 

A.2.1 Internacional 
Durant el període 1997-2007, es va experimentar un increment del preu dels 

béns immobles a Espanya. El cas espanyol però, no va ésser un esdeveniment aïllat sinó 
més aviat tot el contrari. Des del 1998 tots els països industrialitzats amb l’excepció 
d’Alemanya, el Japó i Suïssa van veure augmentats els preus dels habitatges d’una 
manera extraordinària, parlant-se així d’una bombolla global. A l’any 2006 s’estaven 
vivint episodis de bombolles arreu del món (Putland, 2009) i durant aquest mateix any, 
després que el preu de l’habitatge als Estats Units toqués sostre, es va iniciar la caiguda 
dels preus en aquests mercats.  
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Fig.	  8-‐1.	  Evolució	  del	  preu	  del	  habitatge	  en	  certs	  països	  durant	  el	  període	  2002-‐2008	  (2002	  com	  a	  any	  
base).	  

La bombolla immobiliària dels Estats Units va estar present a més de la meitat 
dels seus 50 estats i a l’impacte directe en el valor de l’habitatge cal sumar-hi les 
repercussions que va suposar en l’oferta hipotecària, el mercat de la construcció i als 
fons especulatius de Wall Street incrementant així el risc d’una recessió nacional. 
Finalment al 2008 el govern americà  va anunciar un rescat limitat del mercat 
immobiliari estatunidenc per a aquells propietaris que no poguessin pagar les seves 
hipoteques.  

 

A.2.2 Espanyol 
Amb l’esclat del segon episodi de bombolla immobiliària (1986-1991), 

l’economia espanyola havia de tornar a trobar un rumb propi de creixement. El procés 
de modernització de l’etapa franquista basat en el mercat turístic en massa i en la 
expansió radical de la propietat privada havia trobat el relleu amb el Partit Socialista 
Obrer Español, PSOE, ja entrada la democràcia (1982-1996). Aquest model continuat 
pel govern de Felipe González havia estat objectiu de critica per part de la Comissió 
Europea, organisme el qual havia condicionat l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, 
UE, a un pla d’industrialització nacional. Amb l’entrada a la UE s’havien realitzat grans 
inversions de capital internacional però a inicis dels anys 90 la economia espanyola 
tornava a patir un altre revés (López & Rodríguez, 2011). 

Amb Espanya dins la UE, les polítiques macro-econòmiques van passar a ésser 
determinades a nivell europeu. El Tractat de Maastricht, on es va establir la moneda 
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única, i les polítiques europees van suposar la recuperació de l’economia espanyola al 
1995 i una notable acceleració a partir del 1997, registrant-se un creixement anual mitjà 
del 5% entre el 1998 i el 2000.  

Aquest creixement va ser resultat de quatre factors determinants. Primer el 
Tractat de Maastricht i el control sobre el dèficit públic es va traduir en interessos molt 
baixos dels crèdits. En segon lloc, l’entrada definitiva a l’Eurozona (1999-2002) va 
atorgar robustesa a l’economia espanyola i va relativitzar la importància del dèficit 
públic espanyol. En tercer lloc, les polítiques de liberalització de la UE van permetre la 
privatització de companyies públiques pertanyents a sector estratègics com ara 
l’electricitat. I per últim, els plans d’ajustos imposats pel Fons Monetari Internacional, 
FMI, van suposar també la privatització d’empreses estatals de l’Amèrica Llatina. Així 
doncs, el marc establert amb el Tractat de Maastricht i la circulació de la moneda única 
va permetre la recuperació i el reposicionament internacional de l’economia espanyola. 

 

A.3 Causes 
El següent apartat consistirà a exposar les causes de la bombolla immobiliària 

recent tant a escala internacional com el cas concret espanyol. 

A.3.1 Internacionals 
Tot i que les bombolles immobiliàries ocorregudes a finals de segle XX i 

principis del segle XXI en l’ampli espectre de països es caracteritzen per certs factors 
que les fa especials en cada cas, també s’hi poden trobar causes comunes a totes elles. 
Així hi ha quatre factors coincidents en totes elles: els tipus interès hipotecari baix, els 
baixos tipus d’interès a curt termini, la normativa laxa de regulació dels préstecs 
hipotecaris i l’eufòria irracional. Seguidament es procedeix a explicar la relació 
d’aquests esdeveniments amb l’origen de les bombolles immobiliàries. 

i. Baix tipus d’interès hipotecari. Per a què es produeixi una bombolla 
immobiliària és necessària una aportació massiva de liquiditat la qual anirà 
destinada a les hipoteques. És el cas, per exemple, dels Estats Units on les grans 
inversions de capital estranger (provinent especialment de la Xina i el Japó) van 
mantenir els tipus d’interès baixos. Així doncs, els baixos tipus d’interès 
hipotecari van contribuir a les bombolles immobiliàries d’arreu perquè així cada 
cop més compradors es podien permetre un habitatge tot i l’augment en el preu 
de l’habitatge.  

ii. Baix tipus d’interès a curt termini. El fet de disposar de baixos tipus d’interès a 
curt termini va afavorir que més compradors optessin per les hipoteques de tipus 
ajustable tot i que el ritme d’increment dels salaris no seguia al dels preus dels 
immobles. Aquest tipus d’hipoteques amb tipus d’interès ajustable permetia que 
el comprador pagués menys d’hipoteca en un principi gràcies a uns tipus 
d’interès inicials més baixos. Amb un mercat immobiliari a l’alça la creativitat 
dels prestadors hipotecaris va permetre que els pagaments mensuals fossin 
accessibles per a més gent, almenys temporalment, contribuint així a la dinàmica 
alcista dels preus. Cal destacar, que els tipus d’interès baix a curt termini van 
afavorir les inversions mitjançant diners prestats fet que va contribuir també a 
l’augment dels preus. 

iii. Normativa laxa de regulació dels préstecs. La competitivitat en el mercat 
hipotecari va suposar unes normatives més relaxades, abandonant així les 
pràctiques consistents dutes a terme  durant les dècades anteriors. D’aquesta 
manera el procés mitjançant el qual els prestataris havien de demostrar que els 
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seus ingressos els permetien fer front als pagaments hipotecaris van passar a 
ésser més laxes. Aquests canvis van estimular l’entrada de més compradors i van 
contribuir a l’augment dels preus de l’habitatge. Es pot veure com aquest és un 
procés que es retro-alimentava mentre era sostenible. 

iv. Eufòria irracional. L’exuberància que acompanya a les bombolles econòmiques 
és difícil de reconèixer i en aquest cas l’habitatge va suposar una bona inversió 
fins que la bombolla va esclatar. L’elevat estat de fervor especulatiu va suposar 
un factor clau en les bombolles immobiliàries ja que tots els agents implicats 
van contribuir al increment dels preus en procedir segons el supòsit que els preus 
de l’habitatge continuarien augmentant.  
 

A.3.2 A Espanya 
Com s’ha explicat a l’apartat anterior, hi ha causes que han estat comunes i 

d’altres que han estat pròpies de la conjuntura econòmica i social espanyola. A 
continuació es procedeix a l’enumeració i explicació d’aquestes causes segons pertanyin 
a qüestions econòmiques, polítiques, fiscals o demogràfiques. 

 

Econòmiques 
Primer, a la capacitat pràcticament il·limitada per aconseguir diners per part dels 

bancs espanyols gràcies a l’expansió creditícia facilitada pels organismes bancaris 
centrals, hi cal sumar una pèssima gestió per part del Banc d’Espanya. Les polítiques 
dutes a terme per aquest organisme van consistir en l’oferta de crèdit en condicions molt 
favorables fet que es va traduir en la contractació desfermada de crèdit bancari. Així el 
mercat hipotecari espanyol va estar protagonitzat per unes entitats bancaries 
caracteritzades principalment pels seu baixos interessos i per l’abundant oferta 
hipotecària disposada.  

Els bancs espanyols també van dur a terme pràctiques permissives temeràries 
mitjançant un control molt relaxat de la capacitat de retorn i dels riscos associats als 
sol·licitants. Amb aquestes pràctiques els prestataris van veure augmentats els nivells de 
càrrega de les quotes hipotecàries així com de les durades d’amortització. 

Dins de la matèria econòmica, la intervenció d’inversors al mercat immobiliari 
va resultar en un factor determinant per l’expansió de la bombolla. Aquests agents, 
atrets per les expectatives de beneficis, es van dedicar a la compravenda d’habitatges 
com a inversió de manera que compraven un terreny o immoble i el venien més car o bé 
com a mitjà per a aconseguir un habitatge de millor qualitat mitjançant hipoteques pont. 

 

Polítiques 
Durant la bombolla immobiliària es van implementar canvis en la normativa 

espanyola per tal de facilitar el desenvolupament urbanístic frenètic. Tradicionalment, i 
a diferència de la resta d’Europa, la planificació urbanística a Espanya s’ha realitzat 
exclusivament a escala municipal i és en aquests plans on s’hi programen totes les 
accions de transformació que patirà el territori en qüestió (García Bellido, 1998). La 
primera decisió i també la bàsica d’aquests plans consisteix a classificar el territori, així 
es pot classificar en: sòl urbà (aquell ja desenvolupat), sòl no urbanitzable (aquell que 
no es pot desenvolupar) i sòl urbanitzable (àrees on s’hi es poden realitzar actuacions). 
La principal qüestió per tant consisteix  en decidir la quantitat i la localització 
d’aquelles terres que seran classificades com a urbanitzables. 
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Des de la dècada del 1980 els partits liberals espanyols han associat els alts 
preus del sòl amb l’escassa disponibilitat de sòl classificat com a urbanitzable. Aquests 
han manifestat que calia incrementar al màxim el territori urbanitzable per tal de 
disminuir els preus elevats. Cal dir que aquesta no fou una posició nova, de fet durant la 
primera bombolla immobiliària (1969-1974) àrees enormes foren classificades com a 
urbanitzables sota aquest mateix argument (Vinuesa, 1995). Amb l’arribada del Partit 
Popular a l’any 1996, aquesta percepció es va plasmar a la llei 6/98 segons la qual tot el 
territori va passar a  ésser urbanitzable amb l’excepció d’aquelles terres que havien 
d’ésser protegides pel seu valor natural o perquè la construcció en aquestes suposava 
algun perill. La Llei 6/98 també va introduir un altre modificació important: el valor de 
les terres classificades com a urbanitzables corresponia al que tindrien si estigués 
urbanitzada. Així suposava un gran negoci aconseguir que unes terres rurals passessin a 
ser urbanitzables. 

Aquestes pràctiques liberals van resultar molt efectives i acceptades per la major 
part de la societat, facilitant-ne els processos d’urbanització i silenciant les poques veus 
contraries. Aquest suport ampli s’explica gràcies a què la ciutadania havia percebut que 
aquestes actuacions suposaven beneficis immediats, sense pensar en les externalitats a 
llarg termini. El suport majoritari vers aquestes pràctiques va resultar en la 
normalització d’aquestes i en la percepció dels municipis que calia realitzar actuacions 
per no quedar enrere en el procés d’urbanització.  

En aquest context la planificació dels usos del sòl ha estat percebuda com un 
obstacle per a les polítiques de creixement il·limitat. La debilitat dels governs 
municipals per fer front a les pressions d’inversors no ha estat corregida per la 
intervenció de governs regionals, pocs han estat els plans regionals40 de regulació del 
sòl aprovats i els que han estat aprovats no han estat del tot efectius per tal de limitar el 
creixement urbà.  

Davant l’obligació legal de crear plans municipals d’usos del sòl, molts 
municipis els han distorsionat per tal de permetre el creixement urbà exorbitant. La 
redacció de modificacions parcials ha estat el mètode més utilitzat per sortejar els plans 
i tot i que la llei permet realitzar petits ajustos mitjançant aquests plans, a la pràctica han 
estat utilitzats per a requalificar grans extensions. Aquesta profunda subversió dels 
principis de planificació urbana ha suposat que en molts casos l’interès privat fos més 
decisiu en el procés de transformació urbana fins al punt que aquests interessos 
decidissin el contingut dels plans municipals. 

Per últim cal destacar també la gran quantitat de casos de corrupció que han 
sortit a la llum i on hi han participat representants de l’estament polític. La supressió 
dels controls imposats en la planificació pública ha estat el factor clau en aquest 
creixement accentuat de la corrupció. De fet, anteriorment les modificacions parcials no 
eren suficients sinó que els plans municipals havien de ser revisats per tal de poder 
requalificar àrees com a urbanitzables. Per tant la corrupció ha estat en gran mesura, una 
conseqüència de la erosió de la planificació urbanística mitjançant la subversió 
progressiva del procés. 

 

                                                
 
40 A Catalunya es van crear els següents plans regionals d’usos del sòl per servir 

de marc en el procés d’urbanització: Plans Territorials Parcials, Plans Directors 
Urbanístics i els Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner.  



	  

2008-12 world economic crisis in Southern Europe: urban 
planning's mitigating factors of its distributional impact in 
the metropolitan area of Barcelona	  

 

Jordi	  Chalé	  Sust	   	  
 

125 

Fiscals 
Durant el període de bombolla immobiliària la fiscalitat existent a Espanya ha 

afavorit la compra d’habitatges per davant del lloguer. Adquirir un immoble ha portat 
associades desgravacions en l’IRPF mentre que el lloguer no ha gaudit d’aquestes 
avantatges (La desgravación por vivienda permite al comprador acceder a pisos hasta un 
22% más caros, según Funcas, 2014). 

En aquest sentit, es calcula que la desgravació fiscal en adquirir un habitatge ha 
permès als compradors accedir a pisos entre un 15% i un 22% més cars. Aquesta 
comparació fa palesa de l’atractiu que ha suposat la compra d’un habitatge enfront 
l’arrendament. 

 

Demogràfiques 
Durant el període comprès entre els anys 1998 i 2006, es va produir l’arribada a 

Espanya d’una onada d’immigració estrangera. A l’any 1998 hi havien 637.085 
immigrants mentre que al 2006 la població immigrant era de 4.482.568 immigrants, de 
manera que la població immigrada va passar del 1,60% de la població espanyola al 
9,93% essent aquesta la tercera taxa d’immigració més alta del món. 

Paral·lelament a aquest increment de la població, cal destacar que la generació 
nascuda durant el “baby boom” dels anys 70 va arribar a l’edat d’emancipació durant la 
dècada dels 90 fet que segons el Banc d’Espanya va suposar una pressió en la demanda 
de 600.000 habitatges per any, a la qual s’hi ha de sumar la causada per l’augment dels 
divorcis durant aquesta etapa, la demanda turística i la de segones residències. 

La combinació d’aquests fenòmens va suposar el creixement del nombre de 
llars,  que sumat a la històrica i culturalment arrelada predilecció per la compra es va 
traduir en un increment sostingut de la demanda. 

 
 

A.4 Evolució 
L’objectiu d’aquesta secció és el d’estudiar el procés evolutiu seguit pel 

fenomen de bombolla arreu del món i a Espanya. 

A.4.1 Internacional 
La dinàmica amb què les bombolles immobiliàries d’arreu del món s’han 

desenvolupat ha estat la característica d’aquest tipus d’episodis: creixement desorbitat 
de la construcció i dels preus dels habitatges.  

És clar que els valors d’aquestes variables ha estat particular en cada país 
involucrat però a tots ells aquest ha suposat un creixement sense precedents. Referent al 
nombre d’habitatges construïts, es pot prendre com exemple el cas de la primera 
potència econòmica mundial: als Estats Units es van passar de construir 609.000 
habitatges l’any entre el 1990 i el 1995 a 1.283.000 habitatges durant el 2005. Per tant, 
durant la bombolla l’increment en la construcció anual d’habitatges als EUA es va 
arribar a doblar. 

Pel que fa a la tendència alcista dels preus dels habitatges, aquest creixement 
també va ésser distint segons el país. Així, mentre als EUA entre el 1997 i el 2006 el 
preu de l’habitatge va créixer un 124%, a Espanya creixia un 180%. El creixement 
relatiu del preu dels immobles espanyols es va veure superat per la Gran Bretanya on 
aquest increment va suposar un 194% i a Irlanda on els preus es van encarir en un 253% 
(CSI: credit crunch, 2007). 
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El ràpid creixement dels preus dels habitatges va suposar també un gradient de 
preus. Aquesta diferenciació en els preus va comportar que residents als centre 
metropolitans es veiessin forçats a desplaçar-se a les corones les quals en comparació 
eren més assequibles. Resultat d’aquest fet, es va produir un important 
desenvolupament en moltes regions adjacents a les grans ciutats. Per exemple al Comtat 
de Riverside  dels Estats Units va quasi doblar el seu nombre d’habitants gràcies a la 
seva proximitat a ciutats com Los Angeles o San Diego, així la seva població va passar 
de ser de 1.170413 l’any 1990 a 2.026.803 a l’any 2006.  

 

A.4.2 Espanyola 
L’auge constructiu va portar associada una transformació econòmica del país, 

creixent el protagonisme i la dependència en aquest sector. S’estima que durant aquest 
període, fins a un 40% del PIB estava associat directa o indirectament a la construcció. 
Aquesta relació va suposar que durant aquesta etapa d’auge constructiu el PIB espanyol 
passés de 505.438 milions d’euros al 1997 a 985.547 milions d’euros al 2006, doblant-
se així en tan sols en 10 anys (Jiménez Romera & Fernández Ramírez, 2014). A la Fig. 
8-2 es mostra la dinàmica del PIB espanyol durant els últims 25 anys. 

 

	  
Fig.	  8-‐2.	  Sèrie	  anual	  del	  PIB	  espanyol	  i	  variació	  d’aquest	  (1980-‐2015).	  

Pel que fa al mercat laboral, la bombolla immobiliària també va tenir un impacte 
destacat en la creació de llocs de treball. Al inici d’aquesta etapa, un 9,5% de la 
població treballava al sector de la construcció, mentre que al seu punt àlgid, just abans 
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d’esclatar, es va arribar al 13,9%. A la Fig. 8-3 es pot apreciar el descens en la taxa 
d’atur durant el procés de transformació urbanística. 

	  

Fig.	  8-‐3.	  Evolució	  de	  la	  taxa	  d’atur	  espanyola	  (1990-‐2015).	  

 
Durant la bombolla immobiliària el pes de la construcció residencial va 

augmentar considerablement, el sector residencial representava un 40,9% del total de la 
construcció a Espanya al 1997 mentre que al 2006 aquest percentatge va passar a ésser 
d’un 52,5%. Al 1996 es va iniciar la construcció de 288.034 habitatges, quantitat que va 
anar augmentant any a any fins a assolir els 760.179 habitatges iniciats al 2006. En 
comparar aquest parell de valors, en resulta un increment del 260%. Per il·lustrar la 
dimensió d’aquests valors, cal destacar que durant el període 1997-2006 es van iniciar 
5,5 milions d’habitatges a Espanya quantitat equivalent als habitatges iniciats a França, 
Itàlia i Alemanya sumats. 

Aquest creixement desmesurat ha estat característic de tot el territori espanyol 
però han existit diferències geogràfiques. Així, el procés d’urbanització més intens ha 
tingut lloc a la costa Mediterrània i a les províncies que envolten Madrid. Els alts índexs 
de la costa Mediterrània estan relacionats fonamentalment amb la construcció de 
segones residències, mentre que el creixement de les províncies dels voltants de Madrid 
ha estat facilitat per la diferència de preus entre el centre metropolità i les seves corones, 
la predilecció per habitatges unifamiliars i la percepció positiva vers els centres de baixa 
població (Herce, 2005). 

Tot i l’increment d’oferta, aquesta no es va traslladar en els preus. El preu de 
l’habitatge va continuar augmentant any rere any a un ritme considerable (a la Fig. 8-4 
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es pot observar com en 14 anys el preu del m2 de l’habitatge d’obra nova es va quasi 
multiplicar per tres). El preus no van parar de créixer però els salaris no van seguir 
aquest ritme i les famílies van superar aquesta desigualtat endeutant-se més i durant més 
anys. Així, l’endeutament de les famílies espanyoles en relació a la renta bruta 
disponible va passar del 58% al 1998 al 103% al 2005. 

 

	  

Fig.	  8-‐4.	  Variació	  del	  preu	  de	  l’habitatge	  (1994-‐2014).	  

A.5 Conseqüències 
En esclatar una bombolla immobiliària cau el preu de l’habitatge però les 

conseqüències d’aquest fet depenen en gran mesura de l’economia de cada estat. Així 
doncs, l’objectiu d’aquest apartat és el d’analitzar les conseqüències associades a 
l’esclat de les bombolles a l’estat espanyol i a la resta d’estats on van tenir lloc d’altres 
episodis de bombolla.  

A.5.1 A escala internacional  
Amb l’esclat al 2006 de la bombolla immobiliària americana es va produir una 

reacció en cadena que va involucrar a la resta de països i en esclatar les bombolles 
immobiliàries d’arreu, es va produir la davallada sobtada característica del preu de 
l’habitatge que acompanya aquest tipus de fenòmens. Amb la caiguda dels preus, molts 
habitatges van passar a valdre menys que les hipoteques a les quals estaven lligats, 
aquesta situació sumada a la impossibilitat de moltes famílies americanes per fer front 
als pagaments va desencadenar amb el que es coneix com a crisi de les hipoteques 
subprime.  
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A.5.2 Espanyoles 
Amb la crisi de les hipoteques subprime el mercat internacional de capitals es va 

tancar donant per acabat el model d’endeutament que havia proliferat fins aleshores a 
l’estat espanyol. L’existència d’un mercat immobiliari sobredimensionat, la 
dependència enfront el sector constructiu i els nivells d’endeutament van comportar 
unes conseqüències més severes a Espanya en esclatar la bombolla en comparació amb 
la resta de països. 

L’activitat en el sector de la construcció va caure estrepitosament, al 2007 es van 
iniciar quasi 1.200.000 habitatges i edificis mentre que al 2012 aquest nombre tan sols 
superava lleugerament els 125.000. Al següent gràfic, Fig. 8-5, es pot veure clarament 
l’aturada de la construcció en esclatar la bombolla i la caiguda en la contractació 
d’hipoteques i per tant en la demanda d’habitatges. 

	  

Fig.	  8-‐5.	  Ritme	  de	  les	  construccions	  iniciades	  a	  Espanya	  (1997-‐2012).	  

 
En tallar-se l’aixeta del finançament es van paralitzar les noves promocions, 

notant-ne els efectes en l’activitat de la construcció uns mesos després (l’agost del 2007 
va esclatar la bombolla immobiliària americana no va ser fins el primer trimestre del 
2008 quan es va produir l’esclat de l’espanyola). Segons dades de l’INE, durant el 
primer trimestre del 2008 es va registrar una davallada del 27% en la compravenda 
d’habitatges i d’un 25% en la contractació d’hipoteques. A més s’ha produït la caiguda 
sostinguda del preu de l’habitatge passant-se de 2.905€/m2 d’un habitatge d’obra nova 
durant el 2007 a 2.039 €/m2 al 2013 (el m2 ha passat a valdre un 40% menys del que 
valia al 2007, veure Fig. 8-4), registrant-se durant el primer trimestre del 2012 la 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Anys

Construccions iniciades i hipoteques contractades

Vo
lu

m
 (e

n 
m

ile
rs

)

 

 
Habitatges i edificis iniciats
Nombre hipoteques



Annex	  A	  
	  

 

	   UPC	  –	  ETSECCPB	  (2015)	  
 
130 

davallada més gran dels preus en tota la història de la democràcia espanyola (Romero, 
2012).  

Paral·lelament, els tipus d’interès que havien estat baixos durant l’època de 
bonança van començar el seu increment suposant una pressió asfixiant per a moltes 
famílies i empreses endeutades.  
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B Llista dels municipis  
A continuació es mostra la llista dels municipis considerats en l’estudi amb el 

corresponent codi assignat per l’Institut Nacional d’Estadística i la corona metropolitana 
a la qual pertanyen. Com s’ha dit, a aquests 164 cal sumari el municipi de l’Arboç 
(província de Tarragona) per a obtenir la totalitat dels municipis que formen la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

 
Taula	  8-‐1	  

Nom Codi INE Corona 
Barcelona 8019 0 
Badalona 8015 1 
Castelldefels 8056 1 
Cornellà del Llobregat 8073 1 
Esplugues del Llobregat 8077 1 
Gavà 8089 1 
Hospitalet del Llobregat 8101 1 
Montcada i Reixach 8125 1 
Montgat 8126 1 
Prat del Llobregat 8169 1 
Sant Adrià del Besòs 8194 1 
Sant Boi del Llobregat 8200 1 
Sant Feliu del Llobregat 8211 1 
Sant Joan Despí 8217 1 
Sant Just Desvern 8221 1 
Santa Coloma de Gramenet 8245 1 
Tiana 8282 1 
Viladecans 8301 1 
Abrera 8001 2 
Aiguafreda 8014 2 
Alella 8003 2 
Ametlla del Vallès 8005 2 
Arenys de Mar 8006 2 
Arenys de Munt 8007 2 
Argentona 8009 2 
Avinyonet del Penedès 8013 2 
Badia del Vallès 8904 2 
Barberà del Vallès 8252 2 
Begues 8020 2 
Bigues i Riells 8023 2 
Cabanyes, Les 8027 2 
Cabrera de Mar 8029 2 
Cabrils 8030 2 
Caldes d'Estrac 8032 2 
Caldes de Montbui 8033 2 
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Calella 8035 2 
Campins 8039 2 
Canet de Mar 8040 2 
Canovelles 8041 2 
Cànoves i Samalús 8042 2 
Canyelles 8043 2 
Cardedeu 8046 2 
Castellar del Vallès 8051 2 
Castellbisbal 8054 2 
Castellcir 8055 2 
Castellet i la Gornal 8058 2 
Castellterçol 8064 2 
Castellví de la Marca 8065 2 
Castellví de Rosanes 8066 2 
Cerdanyola del Vallès 8266 2 
Cervelló 8068 2 
Collbató 8069 2 
Corbera del Llobregat 8072 2 
Cubelles 8074 2 
Dosrius 8075 2 
Esparreguera 8076 2 
Figaró-Montmany 8134 2 
Fogars de Montclús 8081 2 
Font-rubí 8085 2 
Franqueses del Vallès, Les 8086 2 
Gallifa 8087 2 
Garriga, La 8088 2 
Gelida 8091 2 
Granada, La 8094 2 
Granera 8095 2 
Granollers 8096 2 
Gualba 8097 2 
Llagosta, La 8105 2 
Lliçà d'Amunt 8107 2 
Lliçà de Vall 8108 2 
Llinars del Vallès 8106 2 
Malgrat de Mar 8110 2 
Martorell 8114 2 
Martorelles 8115 2 
Masnou, El 8118 2 
Matadepera 8120 2 
Mataró 8121 2 
Mediona 8122 2 
Molins de Rei 8123 2 
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Mollet del Vallès 8124 2 
Montmeló 8135 2 
Montornès del Vallès 8136 2 
Montseny 8137 2 
Olèrdola 8145 2 
Olesa de Bonesvalls 8146 2 
Olesa de Montserrat 8147 2 
Olivella 8148 2 
Òrrius 8153 2 
Pacs del Penedès 8154 2 
Palafolls 8155 2 
Palau-solità i Plegamans 8156 2 
Pallejà 8157 2 
Palma de Cervelló, La 8905 2 
Papiol, El 8158 2 
Parets del Vallès 8159 2 
Pineda de Mar 8163 2 
Pla del Penedès, El 8164 2 
Polinyà 8167 2 
Pontons 8168 2 
Premià de Dalt 8230 2 
Premià de Mar 8172 2 
Puigdàlber 8174 2 
Rellinars 8179 2 
Ripollet 8180 2 
Roca del Vallès, La 8181 2 
Rubí 8184 2 
Sabadell 8187 2 
Sant Andreu de la Barca 8196 2 
Sant Andreu de Llavaneres 8197 2 
Sant Antoni de Vilamajor 8198 2 
Sant Cebrià de Vallalta 8203 2 
Sant Celoni 8202 2 
Sant Climent de Llobregat 8204 2 
Sant Cugat del Vallès 8205 2 
Sant Cugat Sesgarrigues 8206 2 
Sant Esteve de Palautordera 8207 2 
Sant Esteve Sesrovires 8208 2 
Sant Feliu de Codines 8210 2 
Sant Fost de Campsentelles 8209 2 
Sant Iscle de Vallalta 8193 2 
Sant Llorenç d'Hortons 8222 2 
Sant Llorenç Savall 8223 2 
Sant Martí Sarroca 8227 2 
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Sant Pere de Ribes 8231 2 
Sant Pere de Riudebitlles 8232 2 
Sant Pere de Vilamajor 8234 2 
Sant Pol de Mar 8235 2 
Sant Quintí de Mediona 8236 2 
Sant Quirze del Vallès 8238 2 
Sant Quirze Safaja 8239 2 
Sant Sadurní d'Anoia 8240 2 
Sant Vicenç de Montalt 8264 2 
Sant Vicenç dels Horts 8263 2 
Santa Coloma de Cervelló 8244 2 
Santa Eulàlia de Ronçana 8248 2 
Santa Fe del Penedès 8249 2 
Santa Margarida i els Monjos 8251 2 
Santa Maria de Martorelles 8256 2 
Santa Maria de Palautordera 8259 2 
Santa Perpètua de Mogoda 8260 2 
Santa Susanna 8261 2 
Sentmenat 8267 2 
Sitges 8270 2 
Subirats 8273 2 
Tagamanent 8276 2 
Teià 8281 2 
Terrassa 8279 2 
Tordera 8284 2 
Torrelavit 8287 2 
Torrelles de Foix 8288 2 
Torrelles de Llobregat 8289 2 
Ullastrell 8290 2 
Vacarisses 8291 2 
Vallgorguina 8294 2 
Vallirana 8295 2 
Vallromanes 8296 2 
Viladecavalls 8300 2 
Vilafranca del Penedès 8305 2 
Vilalba Sasserra 8306 2 
Vilanova del Vallès 8902 2 
Vilanova i la Geltrú 8307 2 
Vilassar de Dalt 8214 2 
Vilassar de Mar 8219 2 
Vilobí del Penedès 8304 2 
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C Llista de les publicacions de la recerca bibliogràfica 
En primer lloc cal destacar que la recerca bibliogràfica de publicacions que aportin factors locals de resistència ha resultat força estèril. 

De les 1025 publicacions involucrades en aquesta recerca, tan sols s’ha considerat que les següents 25 tenen relació amb la tesina i aporten 
alguna informació interessant. D’entre aquestes 25 però, tan sols les 6 primeres corresponen a factors locals que incideixen d’alguna manera en 
la resistència oferta a la crisi. Les 19 publicacions restants fan referència a factors sectorials41 o polítiques estatals que involucren estaments o 
grups concrets però no són factors locals. 

A continuació es presenten aquests 25 resultats relacionats amb la tesina: 
 

Taula	  8-‐2.	  Publicacions	  resultants	  de	  la	  recerca	  bibliogràfica	  

Nº Autor Títol Font 
Disciplina 

Tipus resistència 
Research areas WOS Categories KCI-KJD 

Categories 
1 Alesina, A; Perotti, 

R 
Income distribution,
 political instability, 
and investment 

EUROPEAN 
ECONOMIC 
REVIEW 

Business & 
Economics 

Economics  La desigualtat 
d'ingressos  entre la 
població dificulta 
l'estabilitat 

2 Hill, Edward; St. 
Clair, Travis; Wial, 
Howard; Wolman, 
Harold; Atkins, 
Patricia; 
Blumenthal, 
Pamela; Ficenec, 
Sarah; Friedhoff, 

Economic Shocks 
and Regional 
Economic 
Resilience 

Institute of 
Governmental 
Studies 

Social Sciences - 
Other Topics 

Social Sciences, 
Interdisciplinary 

 Les exportacions, la 
diversitat productiva i 
un major nivell 
d'instrucció de la 
població permeten fer 
front a la crisi. En 
canvi, un sistema 
productiu basat en 

                                                
 
41 Provinent de la paraula sector, fa referència a fets que involucren una part del total (ja sigui de la societat, empreses, etc.) però no a una 

regió concreta. Per exemple, unes polítiques que afavoreixin la compra de cotxes afecta al sector de la automoció afectant a tots els agents 
d’aquests presents a un país, esdevé així un factor sectorial i no pas local. 
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Alec béns durables, la 
desigualtat d'ingressos 
i una gran proporció 
de persones treballant 
al sistema de salut 
pública dificulta la 
reacció 

3 Sanchez-Moral, 
Simon; Mendez, 
Ricardo; Prada-
Trigo, Jose 

Resurgent Cities: 
Local Strategies and 
Institutional 
Networks to 
Counteract 
Shrinkage in Aviles 
(Spain) 

EUROPEAN 
PLANNING 
STUDIES 

Environmental 
Sciences & 
Ecology; 
Geography; Public 
Administration; 
Urban Studies 

Environmental 
Studies; 
Geography; 
Planning & 
Development; 
Urban Studies 

 Explica les polítiques 
dutes a terme per fer 
front a la crisi de 
l'acer a Aviles. Diu 
que per dotar la zona 
de resistència es van 
realitzar actuacions 
per a atraure capital 
estranger, canviar la 
base econòmica 
orientant-la al R+D i 
també es varen 
rehabilitar 
equipaments 

4 Bottazzi, Giulio; 
Gragnolati, Ugo 

Regional Employm
ent Growth, Shocks 
and Regional Indust
rial Resilience: A 
Quantitative 
Analysis of the 
Danish ICT Sector 

REGIONAL 
STUDIES  

Business & 
Economics; 
Environmental 
Sciences & 
Ecology; 
Geography 

Economics; 
Environmental 
Studies; Geography 

 Les regions amb 
presència d'empreses 
petites i joves del 
sector de Tecnologia 
de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) 
s'adapten millor i 
creixen més que la 
resta 

5 Sanchez-Zamora, Rural areas face JOURNAL OF Public Planning &  La diversificació de 
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Pedro; Gallardo-
Cobos, Rosa; Cena-
Delgado, Felisa 

the economic crisis: 
Analysing the 
determinants of 
successful territorial 
dynamics 

RURAL STUDIES Administration Development l’economia (turisme 
rural) i l’accessibilitat 
als serveis són factors 
que aporten resiliència 
al territori vers la crisi. 

6 Wrigley, Neil; 
Dolega, Les 

Resilience, fragility, 
and adaptation: new
 evidence on the 
performance of UK 
high streets during g
lobal economic crisi
s 
and its policy implic
ations 

ENVIRONMENT 
AND PLANNING 
A 

Environmental 
Sciences & 
Ecology; 
Geography 

Environmental 
Studies; Geography 

 El eixos comercials 
més resistents s'han 
caracteritzat per la 
diversitat dels negocis 
establerts 

7 Agnello, Luca; 
Sousa, Ricardo M. 

HOW 
DOES FISCAL CO
NSOLIDATION I
MPACT ON INCO
MEINEQUALITY? 

REVIEW OF 
INCOME AND 
WEALTH 

Business & 
Economics 

Economics  Les reformes fiscals 
augmenten la 
desigualtat d'ingressos 

8 Anghel, Brindusa; 
De la Rica, Sara; 
Lacuesta, Aitor 

The impact of the 
great recession on 
employment 
polarization in 
Spain 

SERIES-
JOURNAL OF 
THE SPANISH 
ECONOMIC 
ASSOCIATION  

Business & 
Economics 

Economics  Estudia sectors de 
població més afectats 
per la crisi a Espanya, 
com per exemple les 
persones de menys de 
trenta anys 
encarregades de 
tasques rutinàries 

9 Bailey, David; 
Berkeley, Nigel 

Regional Responses 
to Recession: The 
Role of the West 
Midlands Regional 

REGIONAL 
STUDIES 

Business & 
Economics; 
Environmental 
Sciences & 

Economics; 
Environmental 
Studies; Geography 

 Poltítiques de 
cooperació entre 
regions han estat útils 
per fer front a la crisi 
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Taskforce Ecology; 
Geography 

10 Balsas, Carlos J. L. Downtown resilienc
e: A review of 
recent (re) 
developments in 
Tempe, Arizona 

CITIES Urban Studies Urban Studies  Cal estimular la 
vessant de comunitat 
dels eixos comercials 
o d'altra banda aquests 
centres perden 
resiliència 

11 Carneiro, Anabela; 
Portugal, Pedro; 
Varejao, Jose 

Catastrophic job 
Destruction during 
the Portuguese 
Economic Crisis 

JOURNAL OF 
MACROECONOM
ICS 

Business & 
Economics 

Economics  Causes que han pogut 
accentuar la 
destrucció de llocs de 
treball: la dificultat de 
crèdit, la rigidesa 
salarial i la 
segmentació del 
mercat de treball 
(increment d'ocupació 
temporal) 

12 Cho, Seong-Pyo; 
Nam, Suk Jin; Jeon, 
Kwang Hak 

The Effects of R&D 
Expenditures to 
Firm's Performance 
during a Recession 

Logos Management 
Review 

Business & 
Economics 

Business 
Administration 

 Despesa en 
Investigació 

13 Eskesen, Leif 
Lybecker 

Labor Market 
Dynamics in Korea 
Looking Back and 
Ahead 

Korea and the 
World Economy 

Business & 
Economics 

Economy  Factors institucionals 
com l'alta protecció 
laboral i ajudes per 
atur baixes 
entorpeixen 

14 Fernandes, Ana 
Cristina; Novy, 
Andreas 

Reflections on the 
Unique Response of 
Brazil to the 
Financial Crisis and 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
URBAN AND 
REGIONAL 

Geography; Public 
Administration; 
Urban Studies 

 Geography; 
Planning & 
Development; 
Urban Studies 

Les polítiques 
redistributives i un 
mercat domèstic 
ampliat han permès 
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its Urban Impact RESEARCH fer front a la crisi. 
15 Finnie, Ross; Irvine, 

Ian 
The 
Redistributional 
Impact of Canada's 
Employment 
Insurance Program, 
1992-2002 

CANADIAN 
PUBLIC POLICY-
ANALYSE DE 
POLITIQUES 

Public 
Administration 

 Public 
Administration 

Assegurança de treball 

16 Gabe, Todd M.; 
Florida, Richard 

Effects of the 
Housing Boom and 
Bust on U.S. Metro 
Employment 

GROWTH AND 
CHANGE 

Public 
Administration 

Planning & 
Development 

 Les regions dels EUA 
amb alts índex de 
construcció, venta al 
menor i de gent 
treballant en el sector 
hospitalari han estat 
les que han patit més 
durant la crisi. 

17 Hudson, Maria Recession and 
cohesion in 
Bradford 

Joseph Rowntree 
Foundation 

Social Sciences - 
Other Topics 

Social Sciences, 
Interdisciplinary 

 Accions per a 
fomentar la cohesió 
social han permès de 
millorar la reacció a la 
crisi 

18 Iordan, Marioara; 
Chilian, Mihaela-
Nona 

The sectorial 
structures in 
Romania, its 
regions and the EU 
countries - key 
features 
of economic and 
social cohesion 

Procedia Economics 
and Finance 

Business & 
Economics 

Business, Finance; 
Economics 

 La cohesió social 
contribueix en 
l'obtenció de regions 
resilients 

19 Kofner, Stefan The 
German housing sys
tem: fundamentally 

JOURNAL OF 
HOUSING AND 
THE BUILT 

Environmental 
Sciences & 
Ecology; Urban 

Environmental 
Studies; Urban 
Studies 

 Explica els factors 
gràcies als quals el 
mercat d'habitatges 
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resilient? ENVIRONMENT  Studies alemany ha suportat la 
crisi 

20 Lee, Neil Grim down South? 
The Determinants 
of Unemployment 
Increases in British 
Cities in the 2008-
2009 Recession 

REGIONAL 
STUDIES 

Business & 
Economics; 
Environmental 
Sciences & 
Ecology; 
Geography 

 Economics; 
Environmental 
Studies; 
Geography 

Estudia els factors en 
les 6 ciutats més grans 
de GB associats a la 
destrucció de llocs de 
treball, posa com 
exemple la instrucció 
de la població i 
l'especialització de la 
regió (és més 
important en què està 
especialitzada que si 
està més o menys 
diversificada) 

21 Nayyar, Deepak The Financial 
Crisis, the Great 
Recession and the 
Developing World 

GLOBAL POLICY International 
Relations; 
Government & 
Law 

International 
Relations; Political 
Science 

 Accions col·lectives 
internacionals 

22 Nayyar, Deepak Why employment 
matters: Reviving 
growth and 
reducing inequality 

INTERNATIONAL 
LABOUR 
REVIEW 

Business & 
Economics 

Economics; 
Industrial Relations 
& Labor 

 Fomentar creació de 
treball i el creixement 
econòmic 

23 Reiner, Christian Effects of the "Grea
t 
Recession" on regio
nal 
unemployment rates
. The case of Germa
ny, France 
and the United King

ZEITSCHRIFT 
FUR 
WIRTSCHAFTSG
EOGRAPHIE 

Business & 
Economics; 
Geography 

Economics; 
Geography 

 A Alemanya les 
poblacions amb gent 
poc qualificada han 
vist augmentar l'atur 
mentre que els centres 
de finances han tingut 
més resiliència. Per 
altra banda, aquestes 
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dom variables tenen altres 
efectes a França i GB. 

24 Wilson, Courtney 
R.; Brown, Daniel 
G. 

Change in visible 
impervious surface 
area in south-
eastern Michigan 
before and after the 
"Great Recession:'' 
spatial 
differentiation in 
remotely sensed 
land-cover 
dynamics 

POPULATION 
AND 
ENVIRONMENT 

Demography; 
Environmental 
Sciences & 
Ecology 

Demography; 
Environmental 
Studies 

 Les polítiques 
d'estrangeria no 
pal·lien la crisi 

25 Zagelmeyer, Stefan; 
Heckmann, Markus 

Flexibility and crisi
s resistance: quantit
ative evidence 
for German establis
hments 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MANPOWER  

Business & 
Economics 

Industrial Relations 
& Labor; 
Management 

 El tamany, situació, 
problemes abans de la 
crisi i el sector 
econòmic al que 
pertany són factors 
que permeten pal·liar 
els efectes de la crisi. 
En canvi les 
estratègies de 
contractació temporal 
no han suposat cap 
efecte en mitigar la 
crisi. 

 
 


