
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ESTUDI DE VIABILITAT 
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 

 

 
 

TUTORIA PFC: 
Jordi Vilajosana Crusells 

 
ALUMNE: 

Carles Resina Martínez 
 

Març de 2009 
 



 
ÍNDEX 

 
I. MEMÒRIA __________________________________________________________________________________________ 4 

1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA________________________________________________________________________ 4 
1.1 AGENTS _____________________________________________________________________________________ 4 
1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA __________________________________________________________________________ 5 
1.3 INFORME D’ESTAT ACTUAL_____________________________________________________________________ 6 

II. ESTUDI JURÍDIC ___________________________________________________________________________________ 12 
2 ESTUDI JURÍDIC______________________________________________________________________________ 12 
2.1 DADES DE CADASTRE ________________________________________________________________________ 12 
2.2 COMPROVACIONS DIMENSIONALS I DE SUPERFÍCIES “IN SITU”_____________________________________ 13 

3 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI JURÍDIC_____________________________________________________ 14 
III. ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC_________________________________________________________________________ 15 

4 ESTUDI URBANÍSTIC __________________________________________________________________________ 15 
4.1 FITXA URBANÍSTICA __________________________________________________________________________ 15 
4.2 PLANEJAMENT VIGENT _______________________________________________________________________ 17 
4.3 NORMATIVA URBANÍSTICA-PLANEJAMENT VIGENT _______________________________________________ 18 
4.4 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ ________________________________________________ 19 

5 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC __________________________________________ 20 
IV. ESTUDI DE MERCAT ________________________________________________________________________________ 21 

6 ANÀLISI DE L’ENTORN SOCIOECONÒMIC DE L’ÀMBIT TERRITORIAL _________________________________ 21 
6.1 INFORME SOCIOECONÒMIC DEL BAGES ________________________________________________________ 21 
6.2 INFORME SOCIOECONÒMIC DE MANRESA 2007 __________________________________________________ 24 

7 ANÀLISI DE L’ENTORN SOCIOECONÒMIC GLOBAL ________________________________________________ 25 
8 ESTUDI DE LA OFERTA O DE COMPETÈNCIA _____________________________________________________ 26 
9 ESTUDI DE LA DEMANDA ______________________________________________________________________ 33 
9.1 DEMANDA HISTÒRICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ EN GENERAL ____________________________ 33 
9.2 DEMANDA HISTÒRICA DEL PRODUCTE OBJECTE DE L’ESTUDI _____________________________________ 37 
9.3 DEMANDA IMMEDIATA DEL PRODUCTE OBJECTE D’ESTUDI ________________________________________ 38 

10 MARKETING IMMOBILIARI ESTRATÈGIC _________________________________________________________ 39 
10.1 DEFINICIÓ DE LA SEGMENTACIÓ I DEL PRODUCTE IMMOBILIARI A OFERIR ________________________ 39 
10.2 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE _________________________________________________________________ 40 
10.3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE DEFINICIÓ DEL PRODUCTE ______________________________________ 41 

11 MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA ____________________________________________________________ 42 
11.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ EN LA VALORACIÓ DE BENS IMMOBLES _______________________________ 42 
11.2 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE I CRITERIS DE VALORACIÓ _________________________________________ 43 
11.3 INFORMACIÓ GENERAL D’INTERÈS __________________________________________________________ 44 
11.4 MOSTRA DE MERCAT RESIDECIAL DE LA ZONA________________________________________________ 46 
11.5 MOSTRA DE MERCAT DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA____________________________________ 46 
11.6 DADES DELS TESTIMONIS DE MERCAT RESIDENCIAL __________________________________________ 47 
11.7 DADES DELS TESTIMONIS DE LOCALS COMERCIALS ___________________________________________ 56 
11.8 DEPURACIÓ DE LA MOSTRA DE MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA _____________________________ 65 
11.9 QUADRE DE MOSTRES DEL MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA _________________________________ 65 
11.10 DEPURACIÓ DE LA MOSTRA DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA ______________________________ 66 
11.11 QUADRE DE MOSTRES DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA __________________________________ 66 
11.12 CONCILIACIÓ DE LA MOSTRA RESIDENCIAL I DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA _______________ 66 
11.13 VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PRODUCTE IMMOBILIARI OBJECTE D’ESTUDI _______________________ 68 

12 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DE MERCAT ________________________________________________________ 69 
V. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER______________________________________________________________________ 70 

13 ESTUDI ECONÒMIC ___________________________________________________________________________ 70 
13.1 OFERTA DE SOLAR O FINCA ________________________________________________________________ 70 
13.2 RELACIÓ DE DESPESES____________________________________________________________________ 70 
13.3 RELACIÓ D’INGRESSOS ____________________________________________________________________ 71 
13.4 RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ _______________________________________________________________ 72 

14 ESTUDI FINANCER____________________________________________________________________________ 73 
14.1 FINANÇAMENT DE L’OPERACIÓ _____________________________________________________________ 73 
14.2 CASH FLOW PREVI ________________________________________________________________________ 75 
14.3 CASH FLOW DEFINITIU _____________________________________________________________________ 76 

15 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI DE VIABILITAT _______________________________________________ 77 
VI. BIBLIOGRAFIA I RECOPILACIÓ DE DADES_____________________________________________________________ 79 



 

  Pàg. 4 

 
I.MEMÒRIA 

 
 

1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTS 
 
Aquest projecte es redacta amb l’objectiu de determinar la viabilitat de la rehabilitació i ampliació d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a habitatges, i local sense ús definit en planta baixa. 
Intervenen els següents agents: 
 
 
Promotor: UPC-EPSEB 
Representant: Jordi Vilajosana Crusells 
 
Domicili: Avinguda Marañón 
 08242 Barcelona 
 Barcelona 
   
Emplaçament: Carrer Jaume I núm. 5 
 08241 Manresa 
 El Bages 
 
Autor de l’Estudi de Viabilitat: Carles Resina Martínez 
Estudiant Arquitectura Tècnica  
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1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 

 
L’objecte del Projecte és determinar la viabilitat econòmica de la rehabilitació i ampliació, amb la 
conseqüent reparació i restauració d’elements constructius específics, d’un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres destinat a 6 habitatges en total. Es rehabiliten les plantes primera, segona i tercera i 
s’amplia part de la planta quarta i sotacoberta. Es disposa 1 local en planta baixa destinat a us 
comercial a definir. 
El solar on s’hi ubica l’edificació té una superfície de 189,28 m2, dels quals l’edificació els ocupa 
totalment. 
El carrer és pràcticament pla, presenta un desnivell de 0,13 m entre els seus extrems. 
 

1.2.1 SITUACIÓ  
 
El solar i l’edificació existent objecte del projecte es troba en una zona residencial de nucli antic amb 
Clau 1.1. Tot i la clau urbanística de nucli antic el carrer Jaume I té dimensions i configuració de 
carrer d’eixample ja que es troba al límit dels casc antic amb la part d’eixample de la ciutat. Té 
façana al Carrer Jaume I. Per la part posterior té façana a pati d’illa. 
 

1.2.2 EDIFICIS COLINDANTS AL PROJECTAT:  
 
A les mitgeres de l’edificació existent s’ubiquen dues edificacions:  
- A la mitgera esquerra s’hi troba una edificació en planta baixa i 6 plantes pis. 
- A la mitgera dreta s’hi troba una edificació en planta baixa i 5 plantes pis. 
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1.2.3 PREEXISTÈNCIES EDIFICI 

 
L’edificació existent presenta una tipologia de planta baixa i 3 plantes pis i plata quarta-sotacoberta 
que ocupa part de la superfície deixant una terrassa sobre el carrer Jaume I. L’edifici presenta la 
típica tipologia de casc antic, amb paret estructurals de pedra i obra de fabrica massissa, obertures 
de tipologia vertical i diferents voladissos segons planta. 
L’edifici existent presenta un bon estat de conservació, a falta d’un anàlisi estructural que s’ha de 
dur a terme per definir reforços estructurals, si calen, en projecte executiu, l’edifici no presenta cap 
patologia ni desperfecte greu, tant sols algun element puntual que presenta manca de manteniment. 
 
 

1.3 INFORME D’ESTAT ACTUAL 
 

1.3.1 EDIFICACIÓ ACTUAL 
 
L’edifici existent té la següent tipologia: 
 
- Planta baixa, ocupa tot el solar disponible i esta dedicada a local comercial i vestíbul d’accés a 

l’escala de comunicació vertical amb les plantes pis. 
- Planta Primera, destinada a 1 habitatge amb façana al carrer i a l’interior d’illa. A l’interior d’illa 

disposa d’una terrassa sobre el local comercial. Al centre d’aquesta terrassa hi apareix un 
lluernari-pati de ventilació del local de planta baixa. 2 balcons a façana al carrer i en façana 
posterior presenta una galeria sobreposada a la façana posterior. 

- Planta Segona, destinada a 1 habitatge amb façana al carrrer i a l’interior d’illa. Balcó corregut a 
façana al carrer i galeria a  façana posterior. 

- Planta Tercera igual que pl. Inferior. 2 balcons en façana al carrer i galeria a façana posterior. 
- Planta Quarta, destinada a un habitatge. Terrassa a façana al carrer, galeria a façana posterior. 

 
1.3.2 ÚS ACTUAL 

 
L’edifici actualment es troba desocupat, fa aproximadament 1 any que es va desocupar. L’edifici 
estava destinat a un habitatge en cada planta pis (4 habitatges). En planta baixa local comercial. 
 

1.3.3 PROJECTE 
 
Es preveu la rehabilitació i ampliació de l’edificació existent consistent en mantenir i rehabilitar el 
nucli de comunicació vertical (escala), s’hi ubicarà un ascensor: 
 

1.3.4 TIPOLOGIA CONSTRUCCIÓ ESTAT ACTUAL 
 
L’edificació existent presenta una tipologia de planta baixa i 3 plantes pis i planta quarta-
sotacoberta. La planta baixa ocupa tota la parcel·la i forma una terrassa a nivell de planta primera a 
la façana posterior de l’edifici. 
 
Planta Baixa, tancament estructurals de planta baixa murs de pedra a façana i mitgeres. La mitgera 
esquerra és de mur de pedra fins aproximadament 16,00 m que corresponen a la fondària de la 
façana posterior i a partir d’aquest punt fabrica d’obra de ceràmica massissa. Llindes de planta baixa 
de façana amb peces de pedra natural. 
No presenta cap patologia visible en inspecció ocular. 
 
Planta Primera, tancament de façana principal amb pedra natural, llindes de volta de pedra formant 
arc de descarrega, voladissos amb formigó armat i remat amb motllura de pedra natural. A façana 
posterior una galeria amb llinda formada amb la pròpia biga metàl·lica estructural. 
Tancaments estructurals de mitgeres i façana posterior amb fabrica d’obra de totxo massís. Façanes 
arrebossades i pintades. Fusteries de fusta natural pintada. 
No presenta cap patologia visible en inspecció ocular.  
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Planta Segona, igual que planta primera excepte la façana posterior sense terrassa. 
No presenta cap patologia visible en inspecció ocular.  
 
Planta Tercera, igual que planta anterior. 
No presenta cap patologia visible en inspecció ocular.  
 
Planta Quarta-sotacoberta, tancament de façanes (reculada) i mitgeres estructurals amb fàbrica 
d’obra ceràmica massissa col·locada de pla, terrassa al carrer Jaume I a la catalana amb camera 
d’aire ventilada i paviment de rajola ceràmica. El tancament de la terrassa s’efectua al pla de la 
caixa d’escala, presenta unes construccions sobre la terrassa (on hi havia un safareig) tancades 
amb fusteria i plaques de fibrociment. 
 
Coberta, a dues aigües amb estructura de bigues de fusta, rastrells de fusta, teula ceràmica àrab i 
acabat amb plaques de fibrociment col·locades a posterioritat. 
 
L’edifici en general no presenta cap lesió patològica ni desperfecte segons inspecció ocular, tant 
sols algun element puntual que presenta manca de manteniment. S’han efectuat cales per 
determinar tots els materials de la construcció, i en elements puntuals susceptibles de presentar 
patologies i no se’n ha detectat cap. També s’han retirat tots els fals sostres per efectuar l’inspecció 
ocular que es descriu. 
 
La comunicació entre plantes és mitjançant escales de 2 trams amb volta catalana de fàbrica 
ceràmica massissa. 
 

1.3.5 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA D’ESTAT ACTUAL – ANNEX I 
 
(VEURE ANNEX I) 
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1.3.6 ESTRUCTURA ESTAT ACTUAL 

 
FONAMENTACIÓ: 
 
- Es resol amb sabata correguda de formigó en massa “ciclop” amb pedra natural intercalada  amb 
una profunditat mitjana, respecte solera de planta baixa, de 80cm. 
 
ESTRUCTURA VERTICAL: 
 
- La façana principal està solucionada amb parets de pedra i llindes amb arcs de descàrrega també 
de pedra i la façana posterior amb fàbrica ceràmica de totxo massís.  
 
- Les parets mitgeres són portants amb fàbrica d’obra massissa col·locada de pla. 
 
- Façana posterior de fàbrica d’obra ceràmica massissa col·locat de pla, a trencajunts amb dintell 
prefabricat de formigó. 
 
- A la caixa d’escala, la paret estructural és de fàbrica ceràmica de totxo massís de cantell, col·locat 
a trencajunts d’espessor 6 cm. 
 
- L’escala està executada amb volta catalana de 2 trams amb fàbrica d’obra ceràmica massissa.. 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL: 
 
Sostre planta baixa, primera, segona i tercera: 
 
- Els forjats unidireccionals estan resolts amb bigues d’acer laminat (IPN120) recolzades a les 

dues mitgeres i a la caixa d’escala i entrebigat de volta ceràmica, amb intereix de 80cm de mitja. 
 
Coberta: 
 
- Coberta inclinada a base de bigues de fusta recolzades sobre les mitgeres estructurals. 
 

1.3.7 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ESTRUCTURA D’ESTAT ACTUAL – ANNEX I 
 
(VEURE ANNEX I) 
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1.3.8 DICTAMEN TÈCNIC 
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CARLES RESINA MARTÍNEZ, amb DNI núm. 40.560.259-N, estudiant d’arquitectura tècnica, 
amb domicili professional al Carrer Barcelona núm. 8, 2n, 2a, de Manresa (08242), 
 
Emeto aquest Dictamen Tècnic a petició de UPC-EPSEB per donar validesa de l’estat de 
conservació, estat actual de la construcció, estructura estat actual i la possible presència de lesions 
patològiques d’aquesta edificació, excepte la presència de vicis ocults.  
 
 
CERTIFICA 
 
Que l’edifici consta de planta baixa i 3 plantes pis i sotacoberta destinat a habitatges, actualment 
desocupat, amb les següents dades: 
 
Data de construcció: 1923 
Situació: Carrer Jaume I núm. 5 
Municipi: Manresa (08241) 
Provincia: Barcelona 
 
Que la construcció dels tancaments de façana principal estàn executats amb pedra natural, les 
llindes de volta de pedra formant arc de descarrega, els voladissos amb formigó armat i remat amb 
motllura de pedra natural. Els tancaments de façana posterior i les parets mitgeres són de fàbrica 
d’obra massissa. Els Acabats de les façanes són amb arrebossat i pintat. 
 
Que l’estructura de l’edifici és a base de parets de càrrega i forjats unidireccionals amb biguetes 
metàl.liques i volta ceràmica. I la coberta inclinada a base de bigues de fusta rastrellat de fusta 
plaques aïllants i teulada de fibrociment. 
 
Que la planta baixa amb ús comercial s’ha reforçat l’estructura de la zona posterior, concretament la 
zona que en planta primera ocupa la terrassa amb un pati de llums d’aproximadament 2x2m. Aquest 
reforç probablement executat a petició dels antics propietaris/llogaters del local comercial per 
seguretat davant possibles fletxes o esbombaments derivades de sobrecàrregues puntuals o 
dilatacions d’agents atmosfèrics. 
 
Que, segons inspecció ocular, no s’observa cap procés de corrossió de les bigues metàl.liques.  
 
Que l’estat de conservació de l’edificació esdevé força acceptable per portar a terme una 
rehabilitació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Resina Martínez 
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1.3.9 PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL 

 
(VEURE ANNEX I) 
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II.ESTUDI JURÍDIC 

 

2 ESTUDI JURÍDIC 
 

2.1 DADES DE CADASTRE 
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2.2 COMPROVACIONS DIMENSIONALS I DE SUPERFÍCIES “IN SITU” 
 
- Superfície comprovada: coincideix amb la superfície escripturada de 477m2. 
- Possible servitud de mitjaneria. 
- Comprovació de registre de la propietat. 
- Solar edificat amb PB+3PP. 
- Titular en plena propietat. 
- Lliure de càrregues i/o gravàmens 
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3 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI JURÍDIC 
 
Les conclusions finals són les següents: 
 
 
Que l’edifici consta de planta baixa i 3 plantes pis i sotacoberta destinat a habitatges, actualment 
desocupat, amb les següents dades: 
 
- Que l’edifici amb referència cadastral 2201705DG0220A0001BQ coincideix el Titular amb plena 

propietat, segons dades del Registre de la Propietat. 
- Que l’edifici amb referència cadastral 2201705DG0220A0001BQ té una superfície comprovada 

de 477m2 que coincideix amb la superfície escripturada. 
- Que l’edifici amb referència cadastral 2201705DG0220A0001BQ esdevé lliure de càrregues i/o 

gravàmens. 
 
Que l’edifici amb referència cadastral 2201705DG0220A0001BQ presenta una possible servitud de 
mitjaneria, cosa que podria representar una petita pèrdua de superfície útil, que es reflexarà en el 
Projecte Bàsic per tal de realitzar una valoració real en el període de ventas. 
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III.ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC 

 
 

4 ESTUDI URBANÍSTIC 
 

4.1 FITXA URBANÍSTICA 
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4.2 PLANEJAMENT VIGENT 
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4.3 NORMATIVA URBANÍSTICA-PLANEJAMENT VIGENT 

 
- Decret Legislatiu 1/2005 de 26 Juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
10/2004 de 24 de desembre modificació de la Llei 2/2002 de 14 març d’urbanisme. 
 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
- Quadre resum compliment normativa: 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA
Pla General de Manresa
Aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona data 23-maig-1997
Text Refós

- Sol urbà
- Sistema d’ordenació per alineació de carrer.
- Zona Residencial de nucli antic (Clau 1.1)

Projecte Bàsic de Rehabilitació i Ampliació: edifici plurifamiliar entre mitgeres
Situació: Carrer Jaume I, núm. 5

Normativa Projecte

Façana mínima parcel·la 5,00 m 6,22 m
Profunditat edificable 16,00 m 16,00 m
Nombre màxim plantes (B4) PB+4PP PB+4PP
ARM (Art. 258.3) 16,80 m 18,45 m

D'acord art. 258.3, s'integra edificació assolint alçada igual que edificacions veïnes.
Alçada lliure mínima planta pis ampliació (pl. 4a) 2,70 m 3,75 m
Alçada lliure màxima planta baixa 4,00 m 3,98 m
Vol màxim cossos sortints (carrer > 4,00 m)

Façana Carrer Jaume I (40cm) Voladís Existent 0,52 m
Pendent màxim coberta 30,00% 30,00%
Vol mínim cornisa coronació 0,20 m 0,45 m
Ús plantes pis (Art. 260) Hab. Plurifamiliar Hab. Plurifamiliar
Ús planta baixa (Art. 260) Comercial Comercial

L'aparcament en planta baixa queda restringit (art. 260.2) ja que la cabuda màxima segons
ordenança d'aparcament seria inferior a 10 vehicles (144,14 m2/20 m2/plaça = 7,2 places).  
 
- La modificació puntual del Pla General, aprovada inicialment preveu en el seu punt quart, prorrogar 
la suspensió de llicències de 19 de febrer de 2007 fins a un termini màxim de dos anys, però preveu 
que es puguin atorgar llicencies que siguin compatibles amb les determinacions de la modificació 
puntual del Pla General. 
 
Les determinacions de la modificació puntual que afecten aquesta modificació són les següents: 
  
-Article 260. Densitat màxima d’habitatges: essent en aquest projecte el nombre màxim d’habitatges 
de 6, segons: 
 
Superfície construïda destinada a habitatge Pl. 1a 100,05 m2 
       Pl. 2a 100,05 m2 
       Pl. 3a 100,05 m2 
       Pl. 4a 100,05 m2 
     TOTAL   400,20 m2 
 
Densitat màxima normativa: Superfície construïda destinada a habitatge/70  
Densitat màxima projecte:  400,20 m2 / 70 = 5,71 = 6 Habitatges 
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- Ordenança Municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic de Manresa. 
 
La rehabilitació de les façanes d’aquest edifici respectarà les exigències de nucli antic pel que fa a 
combinacions cromàtiques que s’esmenta a l’ordenança de façanes del nucli antic, per tal de no 
coincidir amb cap dels colors dels paraments dels edificis veïns. Acabat de façana i enmarcaments a 
base d’estucat monocapa planxat. 
 
S’integra l’edificació a rehabilitar i ampliar, d’acord amb l’article 258.3 referent a l’alçada reguladora, 
es procedirà a assolir l’alçada igual que les edificacions veïnes, d’acord amb l’alçada de l’edifici de la 
mitgera dreta i esquerra que presenten el ràfec d’acabament de façana a la mateixa alçada que la 
prevista per l’edificació objecte d’aquest projecte. Les edificacions veïnes són edificis plurifamiliars 
de planta baixa i 6 plantes pis amb acabat de façana d’obra vista color “vermellós” a la mitgera 
esquerra i planta baixa i 5 plantes pis amb acabat de façana a base d’estucat planxat color 
vermellós i enmarcaments color ocre. 
 
 

4.4 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
Les solucions a adoptar en el projecte tindràn com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació 
 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es farà constar que en el projecte s’han observat les 
normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa 
Aplicables d’aquest projecte. 
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5 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC 
 
Les conclusions finals són les següents: 
 
 
Que l’edifici consta de planta baixa i 3 plantes pis i sotacoberta destinat a habitatges, actualment 
desocupat, amb les següents dades: 
 
Data de construcció: 1923 
Situació: Carrer Jaume I núm. 5 
Municipi: Manresa (08241) 
Provincia: Barcelona 
 
Que la construcció es troba sotmesa a la següent normativa urbanística: 
 
- Classificació urbanística de sòl urbà. 
- Sistema d’ordenació per alineació de carrer. 
- Planejament General de Manresa en Zona residencial de nucli antic, amb Clau 1.1. 
- Densitat màxima d’habitatges d’aquest projecte , segons Modificació Puntual del Pla general de 

Manresa: 
-Article 260. Densitat màxima d’habitatges: essent en aquest projecte el nombre màxim d’habitatges 
de 6, segons: 
 
Superfície construïda destinada a habitatge Pl. 1a 100,05 m2 
       Pl. 2a 100,05 m2 
       Pl. 3a 100,05 m2 
       Pl. 4a 100,05 m2 
     TOTAL   400,20 m2 
 
Densitat màxima normativa: Superfície construïda destinada a habitatge/70  
Densitat màxima projecte:  400,20 m2 / 70 = 5,71 = 6 Habitatges 
 
- La Ordenança Municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic de Manresa 

fa imprescindible el seguiment d’aquesta normativa pel que fa als acabats.  
 
Que l’edificació a rehabilitar i ampliar s’integra, d’acord amb l’article 258.3 referent a l’alçada 
reguladora, es procedirà a assolir l’alçada igual que les edificacions veïnes, d’acord amb l’alçada de 
l’edifici de la mitgera dreta i esquerra que presenten el ràfec d’acabament de façana a la mateixa 
alçada que la prevista per l’edificació objecte d’aquest projecte. 
 
Que, per adequació a Codi Tècnic de l’Edificació i normativa vigent, esdevé imprescindible 
l’execució de nou de totes les instal.lacions de l’edifici, actualment obsoletes. 
 
Que, per accessibilitat, esdevé necessari la instal.lació d’un ascenssor. 
 
Que el límit de creació d’habitatges de 6 unitats privatives esdevé un factor econòmic important a 
l’hora de determinar la viabilitat de l’execució de la rehabilitació. 
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Amb l’Estructura Empresarial del Bages, es pre-
tén oferir una visió detallada del teixit productiu 
de la comarca. Per facilitar la lectura o consulta de 
la informació que conté la publicació, l’informe es 
presenta dividit en quatre apartats:

Valoracions qualitatives: El primer bloc de la pu-
blicació consta d’unes notes metodològiques que 
especifi quen l’origen de la informació tractada i 
una breu anàlisi de les dades que es presenten al 
llarg de l’Estructura Empresarial del Bages.

Dades generals: La segona secció conté una sèrie 
de classifi cacions (sectorial, municipal, facturació 
municipal per càpita i rànquings de les empreses 
de més volum) i uns mapes del Bages en els quals 
s’ubica, a nivell municipal, la facturació i la força 
de treball.

Sectors: Per cadascun dels 36 sectors d’activitat 
en els quals s’ha dividit l’economia de la comarca, 
s’ofereix una fi txa amb dades generals, informació 
fi nancera, mapes comarcals que permeten ubicar 
geogràfi cament l’activitat del sector i informació 
detallada de la comptabilitat consolidada de les 
empreses líders del sector considerat. En aquest 
sentit, es defi neix com a ‘empreses líders’ aquelles 
que es troben dins el grup de les 250 de més factu-
ració de la comarca. Un segon fi ltre aplicat per la 
consideració d’empresa líder és el d’haver presentat 
els comptes anuals al Registre Mercantil en cadas-
cun dels últims tres exercicis. Tenint en compte els 
requisits considerats, coexisteixen sectors com la 
construcció, que té 23 empreses líders, amb d’altres 
que tan sols en tenen una o dues dins el rànquing 
de les 250 empreses bagenques de més facturació. 
En aquests casos, es defi neix com a ‘empreses lí-
ders’ les quatre societats del sector de major fac-
turació. L’interès de mostrar el balanç i el compte 
de resultat consolidat detallat de les empreses lí-
ders del sector és doble: L’elevada representativitat 
d’aquestes empreses permet, en molts casos, enten-
dre el sector interpretant només la mostra; per altra 
banda, el detall de la comptabilitat consolidada de 

les empreses líders conforma un bon model de re-
ferència per les empreses del sector.

Municipis: L’últim apartat de la publicació ofe-
reix una fi txa per cadascun dels municipis de la 
comarca sobre el nombre d’empreses, el volum de 
facturació, el nombre d’empleats, la distribució de 
la xifra de negocis en quatre grans sectors i infor-
mació de les cinc branques d’activitat amb major 
presència al municipi.

El Registre Mercantil com a 
font d’informació

La no disponibilitat de dades desagregades de la 
comptabilitat nacional a nivell municipal o co-
marcal constitueix un entrebanc pel coneixement 
del teixit productiu de les economies locals. Una 
alternativa per conèixer la realitat econòmica més 
propera consisteix en recórrer a l’explotació esta-
dística de bases de dades de gestió. En aquest sen-
tit, el Registre Mercantil esdevé una valuosa font 
d’informació del teixit empresarial. No obstant 
això, per entendre la informació que es desprèn de 
l’explotació estadística de qualsevol base de dades, 
cal ser-ne conscient de la informació que conté i de 
les limitacions que pugui presentar.

La legislació espanyola estableix que les empreses 
mercantils (societats anònimes, societats de res-
ponsabilitat limitada, societats col·lectives, socie-
tats comanditàries simples i societats comandi-
tàries per accions) tenen l’obligació de presentar 
els comptes anuals pel seu dipòsit en el Registre 
Mercantil del seu domicili dins el mes següent de 
la seva aprovació.

La informació considerada en aquesta publicació 
prové del Registre Mercantil i conté els comptes 
anuals que les empreses registren. Les entitats que no 
presenten els comptes anuals al Registre Mercantil 
per no estar obligades a fer-ho queden fora d’estudi 
d’aquesta publicació. En aquest sentit, Caixa de 

CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES
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Manresa, que ocupa més de set-cents treballadors, 
la Fundació Althaia, que és l’organització amb més 
personal de la comarca, o bé l’Ajuntament de Man-
resa, que ocupa entorn cinc-cents treballadors, no 
resulten objecte d’estudi d’aquesta publicació.

La realitat mostra que la pràctica totalitat de les 
empreses mercantils compleix el requisit legal de 
presentar els comptes anuals al Registre Mercan-
til, convertint-lo, conseqüentment, en una font 
d’informació exhaustiva. L’única limitació que pre-
senta el Registre Mercantil com a font d’informació 
rau en els comptats casos d’empreses que presenten 
els comptes anuals fora de termini. Per tal de reduir 
aquesta defi ciència a la mínima expressió, les dades 
utilitzades per elaborar l’Estructura Empresarial del 
Bages han estat obtingudes mig any després d’expirar 
el termini legal de registrar els comptes anuals.

Cal tenir en consideració que el Registre Mercantil 
no té una funció fi scalitzadora, sinó que es limita a 
registrar els comptes anuals tal i com li són presen-
tats. En aquest sentit, es donen casos de comptes 
de resultats i balanços que no quadren matemàti-
cament. Malgrat les imperfeccions que el Registre 
Mercantil pugui presentar com a font d’informació, 
les seves defi ciències a nivell del Bages són mínimes 
i el seu impacte resulta insignifi cant. De totes for-
mes, resulta imprescindible prendre consciència 
dels contratemps que pugui presentar una base de 
dades, encara que siguin mínims, per poder fer-ne 
un bon ús d’ella.

Un cop aclarida la informació que conté el Regis-
tre Mercantil, es fa fàcil entendre que la distribució 
del PIB comarcal en quatre grans sectors (prima-
ri, indústria, construcció i serveis) no s’avingui ni 
amb la distribució de la facturació ni amb el resul-
tat d’explotació de les empreses. Certes activitats 
econòmiques queden infrarrepresentades en la base 
de dades del Registre Mercantil. En aquest sentit, la 
fi gura del treballador autònom té una gran presèn-
cia en el sector primari i tota aquella explotació 
agrícola o ramadera que no treballa sota el parai-
gües d’una societat anònima o limitada no queda 
inclosa en aquesta publicació. La pràctica totalitat 
de la producció industrial, per contra, procedeix de 
societats mercantils que registren els comptes anuals 

i, conseqüentment, la representativitat del sector és 
absoluta. Tot i que la presència de la fi gura del tre-
ballador autònom resulta important en la construc-
ció, la informació que ofereix el Registre Mercantil 
és completa ja que la facturació de la venda de pisos, 
reformes o rehabilitacions recau, en últim terme, en 
una societat mercantil. La presència del sector ser-
veis en el Registre Mercantil és inferior a la que el 
sector gaudeix en el teixit econòmic de la comarca. 
En el cas del sector serveis, però, per conèixer el grau 
de representativitat, s’ha de tenir en compte la bran-
ca d’activitat que es considera. Les empreses mer-
cantils tenen una escassa presència a branques com 
l’educació o la sanitat; un exemple contrari podria 
ser el de la venda de vehicles, una línia de negoci on 
preval el format de les societats mercantils.

Fets els matisos de la representativitat sectorial, les 
dades del Registre Mercantil mostren que el sector 
primari aporta el 0,7% (segons el PIB, el 2,2%) 
del volum de negocis de les societats mercantils del 
Bages; la indústria, el 52,9% (30,1% del PIB); la 
construcció, el 8,9% (12,2% del PIB); i el sector 
serveis, el 37,5% (55,4% del PIB).

Tractament de la informació

A l’hora de presentar els comptes anuals al Registre 
Mercantil, les empreses declaren quina és l’activitat 
principal del seu negoci mitjançant quatre dígits del 
codi de la classifi cació nacional d’activitats econò-
miques (CNAE). A partir d’aquesta informació, les 
agrupacions sectorials que es poden elaborar són 
multitud. En aquest sentit, s’ha evitat establir una 
classifi cació econòmica a un número fi x de dígits del 
CNAE. La divisió en sectors s’ha establert de manera 
que les agrupacions continguin un volum d’empreses 
i facturació signifi catius que permetin ser analitzats 
i, al mateix temps, s’ha evitat que l’agrupació esta-
blerta inclogui línies de negoci molt dispars. Resulta 
obvi que la grandària d’un sector depèn, en bona 
part, de l’amplitud que es triï a l’hora d’establir les 
agrupacions. Un bon exemple és el comerç. En cas 
d’haver agrupat el comerç a l’engròs i al detall dins 
una sola categoria, aquesta branca d’activitat (20% 
de la facturació de la comarca) resultaria massa vo-
luminosa per a ser analitzada.
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En una societat cada cop més interconnectada, 
on la informació fl ueix amb agilitat i els coneixe-
ments es traspassen amb facilitat, es fa cada cop 
més difícil ubicar els indrets on es genera la ri-
quesa. Franquícies comercials de fora de la co-
marca generen part de la seva riquesa a botigues 
instal·lades al Bages, però també es dóna el cas 
d’empreses bagenques que generen la seva riquesa 
a partir de clients i feines dutes a terme fora de 
la Catalunya Central. En aquesta publicació s’ha 

triat l’única alternativa de territorialització via-
ble: La riquesa generada per una empresa s’imputa 
allà on la societat té la seva adreça fi scal, amb la 
sola excepció de Pirelli Neumáticos que, si bé té 
el domicili fi scal a Barcelona, té el centre de pro-
ducció a Manresa. Pel que fa referència al criteri 
de temporalitat, a la publicació s’han considerat 
les empreses que han presentat els comptes anuals 
de l’exercici 2005 al Registre Mercantil abans del 
dia 30 de maig de 2007.

VALORACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Les 2.380 empreses considerades a l’Estructura 
Empresarial del Bages ocupen 33.685 persones 
i van generar, al llarg de l’any 2005, un resul-
tat d’explotació de 260 milions d’euros a partir 
d’unes vendes de 5.298 milions d’euros. La infor-
mació considerada a la publicació prové exclusi-
vament del món mercantil, però en ser elevat el 
pes del teixit empresarial sobre el teixit econòmic 
de la comarca, la informació presentada al llarg 
de la publicació il·lustra la realitat econòmica del 
Bages. De fet, tan sols cal establir una compara-
tiva amb d’altres dades econòmiques disponibles 
per prendre consciència de la important represen-
tativitat de la informació que s’ofereix a la publi-
cació.

• La facturació total de l’exercici 2005 de les em-
preses bagenques representa més del doble dels 
2.469 milions d’euros (constants de l’any 2000) 
del PIB comarcal estimat a l’Anuari Comarcal de 
Catalunya.

• L’última dada de la renda familiar disponible bru-
ta del Bages publicada per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya és de 1.899M €; un 58% dels quals 
correspon a remuneració d’assalariats, un 20% 
a prestacions socials i el 22% restant a excedent 
brut d’explotació (418M €). El resultat acumulat 
d’explotació de les empreses del Bages representa 
un 62,2% de l’excedent brut d’explotació.

• Segons dades de l’Institut Nacional de la Segure-
tat Social, el dia 31 de desembre de 2005, hi havia 
al Bages 56.654 assalariats. De posar en relació el 
nombre d’ocupats d’empreses mercantils i els assa-
lariats de la comarca, s’extreu que el 59,5% dels as-
salariats del Bages treballen a empreses mercantils.

Rànquing

Parar la lupa en les empreses que giren un major 
volum de vendes, alhora que simplifi ca les tas-
ques d’anàlisi, ajuda a entendre el teixit produc-
tiu d’una zona. El conjunt de les 250 empreses 
de més facturació del Bages ha generat, al llarg de 
l’exercici 2005, un volum de negocis de 3.667 mi-
lions d’euros. És a dir, el 10’5% de les societats 
mercantils de la comarca genera el 69,2% de la 
facturació.
Pirelli Neumáticos encapçala els rànquings de 
vendes i de personal; els 1.334 treballadors de la 
fabricant de pneumàtics van aconseguir generar, 
al llarg de l’exercici 2005, una facturació de 283 
milions d’euros. La segona empresa de més factu-
ració de la comarca és Denso Barcelona; la fabri-
cant de components d’automoció ubicada a Sant 
Fruitós de Bages, amb una plantilla de 609 treba-
lladors, té unes vendes de 219 milions d’euros. La 
tercera empresa amb un major volum de vendes és 
Iberpotash, que a partir de l’extracció de potassa i 
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amb la segona plantilla més gran de la comarca, va 
generar una facturació, al llarg de l’any 2005, de 
136 milions d’euros.

Les cinc empreses que copsen el rànquing de fac-
turació són les mateixes que les de l’any anterior. 
Tan sols es dóna un canvi entre les posicions quar-
ta i cinquena. Matadero Frigorífi co del Cardoner, 
que ha passat de facturar 90 milions d’euros a fac-
turar-ne 93, passa de ser la cinquena empresa de 
més facturació del Bages a ser-ne la quarta.

Anàlisi sectorial

Sector primari

El sector de l’agricultura i ramaderia té una ele-
vada importància a nivell mediambiental i a nive-
ll d’equilibri territorial, ja que permet mantenir 
actives economies de municipis petits. Però més 
enllà d’aquests aspectes, centrant-se en la vessant 
estrictament mercantil, la facturació del sector ha 
registrat unes vendes de 36,6 milions d’euros, asso-
lint un creixement del 10,5% al llarg de l’exercici 
2005. Els municipis on l’agricultura i la ramaderia 
mantenen una major presència són els del nord-
oest de la comarca i Avinyó.

Dins l’epígraf de les activitats extractives coexis-
teixen quatre línies de negoci ben diferenciades i 
que cadascuna d’elles té la seva pròpia idiosincrà-
cia: L’extracció de potassa que du a terme l’empresa 
Iberpotash de Súria i que ocupa 870 treballadors, 
part del sector de la pedra de Sant Vicenç de Cas-
tellet que factura 11,0 milions d’euros i converteix 
en benefi ci d’explotació el 4,8% de les vendes, el 
sector dels àrids que mou 7,7 milions d’euros i el 
sector de la sal de Cardona que genera un volum 
de negocis de 4,9 milions d’euros.

Sector secundari

El volum de negocis de la indústria de productes 
alimentaris i begudes ha crescut un 7,0% al llarg 
de l’últim any. Els grans escorxadors predominen 
en la indústria càrnia; entre Matadero Frigorífi co 
Avinyó i Matadero Frigorífi co del Cardoner cop-

sen el 72,4% de la quota de mercat de la indústria 
càrnia de la comarca. El sector dels productes ali-
mentaris i begudes sense incloure les càrnies com-
prèn una ampla varietat de línies de negoci que 
aglutinen multitud de productes com podrien ser 
precuinats, formatges, xocolata, congelats, licors, 
pinsos o pa. A nivell fi nancer, l’evolució del sector 
és positiva; les 45 empreses que operen al sector, 
ocupant el mateix contingent de treballadors que 
l’any anterior, han crescut un 17,9% en vendes.

Si bé les línies de negoci que inclou el tèxtil 
són moltes, una sèrie d’aspectes es mantenen 
en comú en cadascuna de les diferents activitats 
econòmiques del sector. La ubicació del tèxtil es 
concentra al llarg de l’eix que traça el riu Llobre-
gat. La rendibilitat del sector a nivell de resultat 
d’explotació, si bé és baixa, es manté positiva: El 
resultat d’explotació conforma l’1,1% de les ven-
des del sector de la preparació i fi latura de fi bres 
tèxtils, l’1,4% en el cas del tèxtil sense preparació 
ni fi latura i el 4,1% en la confecció i marroquine-
ria. El tèxtil manté una major presència al Bages 
a nivell d’ocupació que no pas a nivell de volum 
de negocis; el pes de la facturació del sector sobre 
el total de la facturació de la comarca (el 4,8% de 
les vendes del Bages prové del tèxtil) és netament 
inferior al pes de la mà d’obra (el 7,2% dels tre-
balladors del Bages desenvolupa la seva activitat 
professional en el tèxtil).

Malgrat que el volum de negocis de la indústria 
de la fusta, suro i paper hagi disminuït respecte 
l’any anterior, totes les ràtios fi nanceres del sector 
han assolit una evolució clarament positiva: El re-
sultat d’explotació ha passat de suposar el 0,6% 
de les vendes a representar-ne el 3,3%; el resultat 
fi nal ha canviat de signe, de ser negatiu ha passat 
a ser positiu; el resultat d’explotació sobre l’actiu 
immobilitzat ha passat de representar el 2,2% a 
representar-ne el 10,5%. Si bé es tracta d’un sector 
amb una ubicació dispersa entre disset municipis, 
quatre d’ells (Manresa, Sant Fruitós de Bages, Ar-
tés i Castellbell i el Vilar) concentren més de la 
meitat de la facturació del sector.

El 82,1% de la facturació de la comarca del sector 
d’edició i arts gràfi ques es concentra a Manresa, 
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Sant Fruitós de Bages i Sant Salvador de Guardio-
la. Al llarg de l’últim exercici, el sector ha gaudit 
d’un creixement (60,4% en vendes i 15,7% en 
ocupació) que ha vingut acompanyat d’unes mi-
llores de les ràtios de rendibilitat i productivitat. 
Cinc de les 36 empreses que operen al sector fi gu-
ren entre les 250 empreses del Bages de més factu-
ració. Es tracta, però, d’un sector que no presenta 
avantatges d’economies d’escala; la rendibilitat de 
les cinc empreses líders és equiparable a la que ofe-
reixen empreses petites del sector.
La indústria química, cautxú, matèries plàsti-
ques i altres productes minerals no metàl·lics 
es concentra al llarg de l’eix del Llobregat. Les 
79 empreses d’aquest heterogeni sector facturen 
un total de 621,7 milions d’euros (12,1% de la 
facturació de la comarca) i ocupen 3.511 treballa-
dors (10,6% de l’ocupació del Bages). El químic 
es caracteritza per la seva solidesa fi nancera. Un 
nom propi destaca en el cautxú: Pirelli neumá-
ticos. La indústria dels altres productes minerals 
no metàl·lics inclou 21,8 milions d’euros de fac-
turació de la part del negoci de la indústria de la 
pedra del Bages Sud que no està classifi cada com a 
indústria extractiva.

Pla de Bages concentra el 82,5% dels 390,4 milio-
ns d’euros que es factura a la comarca en el camp 
de la metal·lúrgia i la fabricació de productes 
metàl·lics. El sector gira el 7,4% de la facturació 
de la comarca al mateix temps que ocupa el 9,0% 
dels empleats del Bages. De l’anàlisi fi nancera, es 
desprèn que es tracta d’un sector amb unes ràtios 
de rendibilitat positives i amb una estructura de 
balanç sòlida en la qual l’immobilitzat, que re-
presenta el 42,4% de l’actiu, està fi nançat en un 
77,8% pels fons propis.

La fabricació de maquinària, equips mecànics, 
màquines d’ofi cina, equips informàtics, mate-
rials elèctrics, materials electrònics, equips de 
ràdio, televisors, instruments medicoquirúr-
gics, equips d’òptica i rellotgeria conforma un 
sector econòmic heterogeni predominat per pe-
tites societats mercantils distribuïdes al llarg dels 
eixos del Cardener i Llobregat. De fet, d’entre el 
rànquing de les 250 empreses de la comarca de 
més facturació, no es troba la primera empresa 

del sector fi ns la posició 85. Independentment 
de l’atomització del sector, la rendibilitat resulta 
positiva; el 2,9% de les vendes es transforma en 
benefi cis després d’impostos.

La fabricació de vehicles de motor, remolcs i se-
mirremolcs té una major presència econòmica que 
no pas laboral. Mentre el sector aporta un 11,5% 
a la facturació de la comarca, a nivell d’ocupació 
en representa el 7,9%. Es tracta d’una activitat 
econòmica molt concentrada a nivell geogràfi c: El 
98,6% de les vendes del sector es genera al Pla de 
Bages. Independentment del paràmetre que es triï 
per mesurar la rendibilitat, l’evolució de l’últim 
any ha estat positiva. El resultat d’explotació ha 
passat de ser el 6,3% de les vendes a ser el 7,3%; 
el resultat després d’impostos ha passat de ser el 
3,7% al 5,2%; la rendibilitat de l’immobilitzat ha 
passat de ser el 14,1% al 18,0% i les vendes per 
nombre de treballadors han passat de ser 208.000 
euros a ser 221.000 euros.

L’apartat ‘altres indústries manufactureres’ del 
sector de fabricació de mobles i altres indústries 
manufactureres inclou, entre d’altres línies de ne-
goci, els fabricants d’articles d’esport. En aquest 
sentit, Skis Rossignol de España, amb 54,3 milio-
ns de facturació, onzena empresa de la comarca a 
nivell de facturació i quarta a nivell d’ocupació, 
representa dues terceres parts d’aquest heterogeni 
sector en el qual hi operen 29 empreses.

Construcció

La construcció ha estat un dels motors del creixe-
ment de l’economia catalana dels últims anys. 
De fet, l’evolució del sector al Bages al llarg de 
l’últim exercici ha estat espectacular: Increment 
d’un 9,6% del nombre d’empreses, augment de 
l’11,9% del nombre de treballadors i increment 
del 14,0% del volum de negocis. Si bé l’expansió 
del sector ha assolit uns nivells molt elevats, la seva 
rendibilitat s’ha vist lleugerament ressentida. Tots 
els paràmetres fi nancers emprats per la mesura de 
la rendibilitat presenten tènues disminucions. Els 
analistes econòmics identifi quen l’estabilitat (o la 
disminució) de la rendibilitat del sector com un 
senyal de fi nal del cicle expansiu.
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L’ininterromput creixement de la construcció ha 
fet que el sector passi a tenir una gran presència a 
la comarca: El sector genera el 8,9% de la factura-
ció total de l’economia del Bages i ocupa l’11,1% 
dels treballadors de les societats mercantils de la 
comarca. El sector es troba present a gairebé tots 
els municipis de la comarca llevat els de caire més 
rural. D’entre les 250 empreses de més facturació 
del Bages, 22 pertanyen a la construcció. En aquest 
sentit, val a dir que les 22 empreses líders del sec-
tor presenten una millor rendibilitat que la resta 
de les empreses. Un altre tret diferencial entre les 
empreses líders i la resta d’empreses del sector és 
la diferent composició del balanç. Mentre les em-
preses líders fi nancen mitjançant fons propis un 
86% dels recursos permanents (fons propis més 
deutes a llarg termini), les 321 empreses restants 
participen mitjançant fons propis d’un 56% dels 
recursos permanents.

Serveis

La venda de vehicles de motor, recanvis, car-
burants i reparació de vehicles de motor és una 
activitat econòmica que presenta una alta concen-
tració geogràfi ca entorn de Manresa; el 93,2% de 
la facturació comarcal del sector prové de Pla de 
Bages. La venda de vehicles de motor es caracte-
ritza per generar elevats volums de facturació (el 
3,1% de la facturació de la comarca procedeix 
d’aquest sector) i treballar amb un marge brut 
ajustat (el resultat d’explotació representa l’1,8% 
de les vendes).

Les 288 empreses de la comarca que tenen el comerç 
a l’engròs com a activitat principal mouen 798,7 
milions d’euros (15,1% de la facturació del Bages), 
ocupen 3.246 treballadors (9,6% de l’ocupació co-
marcal) i han gaudit d’un creixement de les vendes 
del 9,6% al llarg de l’últim exercici. Tot i que es 
tracta d’un sector que inclou línies de negoci ben 
diferenciades, la rendibilitat d’elles manté una cer-
ta homogeneïtat: Cap d’aquestes activitats es troba 
gaire allunyada del 3,5% del resultat d’explotació 
sobre les vendes, que és la mitjana registrada pel 
conjunt del comerç a l’engròs. Sense assolir els nive-
lls de concentració geogràfi ca que registra el sector 
de la venda de vehicles de motor, sí que es detec-
ta una certa concentració a l’entorn de Manresa, 

el 75,4% de la facturació que genera el comerç a 
l’engròs procedeix de Pla de Bages. A nivell de fac-
turació, els intermediaris del comerç representen el 
3,5% del comerç a l’engròs; els productes agraris, 
aliments i begudes, el 18,7%; els de consum sense 
alimentaris, el 25,8%; els no agraris semielaborats, 
el 31,8%; maquinària i equips, el 12,9%; i els altres 
tipus de comerç a l’engròs, el 7,3%.

El comerç al detall té un volum de negocis de 
222,7 milions d’euros (4,2% de les vendes del 
Bages) ocupant el 5,1% dels treballadors de les 
empreses mercantils de la comarca. El 73,0% de 
la facturació del comerç al detall es genera a Pla 
de Bages. El sector ha gaudit d’un creixement de 
les vendes al llarg de l’últim exercici del 5,4%, 
amb una millora dels paràmetres que mesuren 
la rendibilitat que situa la relació entre resultat 
d’explotació i vendes en l’1,2% i el de resultat des-
prés d’impostos sobre els fons propis en el 4,9%.

Les 84 empreses de l’hoteleria tenen una major 
presència a la comarca a nivell d’ocupació (el 2,6% 
dels treballadors de les empreses mercantils del Ba-
ges dediquen les seves tasques professionals al sec-
tor de l’hoteleria) que no pas a nivell de facturació 
(l’1,1% de la facturació de la comarca prové de 
l’hoteleria). El sector manté una presència unifor-
me al Bages, estant present a 23 dels 35 municipis 
de la comarca, i conforma una activitat econòmica 
en la qual predominen les empreses petites. De fet, 
tan sols una de les 84 societats mercantils que ope-
ren al sector es troba entre les 250 empreses de la 
comarca de més facturació. Es tracta de l’Agrícola 
Regional de Monistrol de Montserrat, que gestio-
na diferents serveis del Santuari de Montserrat, i 
part de la seva facturació no prové de l’hoteleria 
sinó que procedeix del comerç. Val a dir que els 
16,4 milions d’euros de facturació d’aquesta socie-
tat anònima suposen el 20,6% de la facturació de 
Monistrol de Montserrat.

La informació del sector de transports i activitats 
afi ns queda esbiaixada per la presència de la con-
cessionària d’autopistes Autema, dissetena empre-
sa a nivell de facturació del Bages. La concessio-
nària disposa d’una elevada quota de participació 
al sector, la qual cosa provoca que la seva elevada 
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rendibilitat distorsioni el resultat consolidat del 
transport i les activitats afi ns. El sector transforma 
en benefi cis després d’impostos el 13,8% de les 
vendes; no obstant, si s’abstreu Autema, la ren-
dibilitat consolidada de les 84 societats restants 
del sector passen a obtenir una rendibilitat de 
l’1,0%.

La bonança de la construcció transmet solvència 
als sectors que arrossega. Qualsevol paràmetre 
que es triï per mesurar la rendibilitat del sector 
de les activitats immobiliàries així ho demostra: 
El resultat d’explotació sobre les vendes assoleix 
el 17,9%, el resultat després d’impostos sobre els 
fons propis és del 17,6% i el resultat d’explotació 
sobre l’immobilitzat és de l’11,9%.

Informàtica i d’altres activitats empresarials 
inclou gestories, consultores, publicitat, arquitec-
tura, enginyeria, empreses de treball temporal... 
Es tracta d’un sector en el qual predominen les 
empreses petites; tan sols dues de les 187 empreses 
d’aquest àmbit econòmic es troben al llistat de les 
250 empreses del Bages de més facturació. Infor-
màtica i d’altres activitats empresarials ofereix unes 
favorables ràtios fi nanceres i, malgrat estar present 
a més de la meitat dels municipis de la comarca, la 
seva concentració resulta elevada; el 81,9% de la 
facturació del sector es genera a Manresa.

Educació, sanitat, activitats recreatives i serveis 
personals té una major presència a la comarca a 
nivell d’ocupació que no pas a nivell de factura-
ció; el sector genera l’1,0% de la facturació de la 
comarca alhora que suposa el 2,9% de l’ocupació 
del Bages. El 95,0% del volum de negocis del sec-
tor es concentra a Pla de Bages i ha gaudit d’una 
evolució favorable al llarg de l’últim exercici; la 
facturació ha augmentat un 8,8%; l’ocupació, un 
15,9%; i, en funció de la ràtio fi nancera que es triï 
per mesurar la rendibilitat, es detecten millores 
d’entre 1,6 punts percentuals (resultat d’explotació 
sobre vendes) i 4,7 punts percentuals (resultat de 
l’exercici sobre els fons propis).

Anàlisi territorial

Els cursos dels rius de la comarca van estar deter-
minants per a que el Bages acollís una industriali-
tzació prematura. Malgrat el pas del temps, bona 

part del teixit productiu de la comarca es manté 
als eixos dels rius Llobregat i Cardener.

Bages Occidental

Gairebé la meitat dels 28,8 milions d’euros de fac-
turació dels municipis del Bages Occidental pro-
venen de la construcció. Mentre que no consta que 
cap empresa d’Aguilar de Segarra hagi presentat 
els comptes anuals de l’exercici 2005 al Registre 
Mercantil, entre les tres societats limitades de Cas-
tellfollit del Boix facturen 1,0 milions d’euros.

Tenedora de vehículos, empresa número 172 del 
Bages a nivell de facturació, genera el 89,3% dels 
6,3 milions d’euros de les vendes procedents de Ra-
jadell. Una sola empresa també concentra bona part 
de la facturació a Sant Mateu de Bages; el 47,3% 
dels 6,4 milions d’euros de facturació d’aquest mu-
nicipi prové d’Excavacions Duocastella, la resta de 
la riquesa generada al territori queda ben distribuïda 
entre diferents activitats econòmiques. Ben diferent 
és la distribució sectorial dels 15,2 milions d’euros 
de facturació de les deu empreses de Fonollosa, on 
la construcció concentra el 81,8% de la facturació 
del municipi; i el comerç, el 14,7%.

Eix del Cardener

Dues terceres parts de la facturació de l’Eix del 
Cardener provenen de les deu empreses que so-
brepassen els quatre milions d’euros de vendes 
anuals. De fet, una sola, Ibertpotash, representa el 
44,3% de la facturació de la zona. Sense tenir cap 
empresa entre les 250 de més facturació del Bages, 
les 19 societats mercantils de Callús han factu-
rat una mitjana d’un milió d’euros per empresa al 
llarg de l’any 2005.

L’economia de Cardona destaca per la seva di-
versifi cació, cap activitat empresarial concentra 
més del 15% de la facturació o més del 15% de 
l’ocupació del municipi. El volum de les empre-
ses de Súria s’ha incrementat en un 1,5% respecte 
l’exercici anterior, situant la facturació empresarial 
per càpita surienca en un 15,6% per sobre dels 
29.728 euros de facturació per càpita del Bages. 
Un nom destaca, però, en el teixit empresarial de 
Súria, es tracta d’Iberpotash, l’empresa extractora 
de potassa és la primera empresa de la comarca a 
nivell d’ocupació.
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Nord de l’eix del Llobregat

El Nord de l’eix del Llobregat es caracteritza per la 
seva forta industrialització, el 55,4% de la factura-
ció d’aquesta zona procedeix del sector secundari.
Gaià i Castellnou de Bages són municipis 
d’economies rurals amb una reduïda presència 
de societats mercantils. Les set societats limitades 
d’aquests dos municipis facturen un total d’1,7 
milions d’euros ocupant 21 treballadors.

El 41,8% del volum de negoci generat per les em-
preses mercantils de Navàs procedeix de la cons-
trucció. En aquest sentit, destaca que el 22,7% de 
la facturació del municipi el genera la constructo-
ra Estructures Muvi, que és l’empresa que ocupa el 
lloc 35 del rànquing de les empreses de la comarca 
per vendes. Balsareny gaudeix d’una facturació 
per càpita (36.446 €) que es troba ben per sobre 
de la del Bages (30.581 €). La indústria confor-
ma el motor del teixit empresarial del municipi, 
el 79,6% de la facturació de Balsareny prové del 
sector secundari.

Les vendes de les societats mercantils ubicades a 
Sallent han augmentat, al llarg de l’últim any, en 
un 4,2%. El teixit productiu de Sallent té un ma-
jor pes al Bages a nivell econòmic (el 3,9% de la 
facturació comarcal procedeix de Sallent) que no 
pas a nivell d’ocupació (les empreses mercantils de 
Sallent generen el 3,1% de l’ocupació del Bages).

Vall de la Gavarresa

La zona de la comarca amb una més elevada factu-
ració per càpita és la Vall de la Gavarresa: 40.578 
euros per habitant. Mentre que la població dels 
municipis de la Vall de la Gavarresa representa el 
4,5% de la població de la comarca, les empreses 
dels tres municipis de la Vall de la Gavarresa gene-
ren el 6,0% de la facturació del Bages alhora que 
ocupen el 6,2% dels treballadors de la comarca.
Les dotze societats mercantils de Sant Feliu Sasse-
rra generen un volum de negocis de 24,5 milions 
d’euros, situant aquest municipi en el cinquè de la 
comarca a nivell de facturació per càpita (39.439 
€). L’empresa Skis Rossignol de España, quarta 
empresa en el rànquing de les empreses de la co-

marca segons personal ocupat, genera el 37,8% de 
la facturació d’Artés. Sis de les 26 empreses que 
tenen el domicili fi scal a Avinyó es troben dins 
el rànquing de les 250 empreses de la comarca de 
més facturació. Avinyó és el tercer municipi del 
Bages a nivell de facturació per càpita (70.162 €) 
i, mentre la seva població representa l’1,2% de la 
població del Bages, el volum de negocis que es ge-
nera en aquest municipi assoleix el 2,8%. Un nom 
propi destaca en el municipi d’Avinyó: El 62,4% 
de la facturació d’aquest municipi procedeix de 
Matadero Frigorífi co Avinyó, quarta societat mer-
cantil de la comarca en volum de vendes.

Moianès i part més oriental del Bages

Els set municipis més orientals del Bages gene-
ren la renda per càpita més baixa de la comarca 
(13.249 €). No obstant això, es tracta d’una zona 
dinàmica en la qual totes les ràtios de mesura de 
la seva evolució assoleixen uns valors altament 
favorables. El nombre d’empreses del Moianès 
i la part més oriental del Bages ha augmentat el 
20,0% al llarg de l’últim any; el volum de negocis, 
el 18,0%; la facturació per càpita, el 13,2%; i el 
nombre d’empleats, el 20,6%.

No consta que cap empresa de Mura hagi presen-
tat els comptes anuals de l’exercici 2005 al Registre 
Mercantil abans del 30 de maig de 2007. L’única 
empresa que té Talamanca com a domicili fi scal 
ha facturat 1,8 milions al llarg de l’últim exercici. 
El 80,0% dels 2,1 milions d’euros que facturen les 
cinc empreses de l’Estany provenen de les dues 
empreses del municipi que operen al sector de la 
construcció. Les sis empreses de Monistrol de 
Calders han presentat, al llarg de l’exercici 2005, 
unes rendibilitats positives i un volum de vendes 
mitjà de 524.486 euros. Una de les tretze socie-
tats mercantils del teixit empresarial de Calders, 
Pinsos Ponsa, gira 3,4 milions d’euros i representa 
una tercera part del volum de negocis que es gene-
ra al municipi.

La fabricant de lones per tendalls de Santa Maria 
d’Oló, Sauleda, genera el 93,5% de les vendes del 
municipi. Sauleda ocupa la posició 27 en el ràn-
quing de les empreses del Bages segons facturació 
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(l’any passat era la número 31). El 62,2% de la 
facturació dels set municipis de la part més orien-
tal del Bages prové de Moià. El teixit productiu de 
Moià es caracteritza per una elevada presència del 
sector secundari (bàsicament tèxtil i alimentari), 
el 56,0% de la facturació de Moià procedeix de la 
indústria.

Bages Sud

La indústria té una forta presència en el teixit em-
presarial del sud de la comarca; el 58,1% de la 
facturació d’aquesta zona prové del sector secun-
dari. Dins el sector industrial, destaca la presència 
del tèxtil (el 12,6% de la facturació del sud del 
Bages procedeix del tèxtil sense preparació ni fi la-
tura), la indústria química (11,1%) i la indústria 
de productes alimentaris i begudes sense càrnies 
(9,1%).

Una residència de gent gran i una societat limita-
da que opera dins el sector de l’hoteleria són les 
dues úniques societats mercantils de Marganell 
que han presentat els comptes anuals al Registre 
Mercantil. Les sis societats mercantils del Pont de 
Vilomara i Rocafort es poden distribuir en dos 
grups de tres empreses cadascun: Tres empreses 
que facturen més de dos milions d’euros anuals 
i tres que generen un volum de negoci inferior a 
350.000 euros.

Una tercera part dels 79,8 milions d’euros de fac-
turació que genera Monistrol de Montserrat pro-
cedeix del tèxtil i un 20,6% prové d’una sola em-
presa, L’Agrícola Regional, que gestiona el comerç 
i els diferents serveis que s’ofereixen al Santuari de 
Montserrat. També es dóna una certa concentració 
de la facturació per part d’una sola empresa a Cas-
tellbell i el Vilar; la concessionària d’autopistes 
Autema, dinovena empresa de la comarca a nivell 
de facturació, representa el 40,1% de la facturació 
del seu municipi.

L’economia de Castellgalí, segon municipi de la 
comarca a nivell de facturació per càpita (73.509 
€), és bàsicament industrial (el 78,6% de la fac-
turació d’aquest municipi procedeix del sector se-
cundari) i dins aquest sector destaca la presència 

del grup Lasem, que es va instal·lar a Castellgalí 
l’any 2003 i inclou empreses com Apliena, Atrian 
Bakers o bé Chocolates Mollar. Una tercera part 
del volum de negocis que generen els sis municipis 
del Bages Sud procedeix de Sant Vicenç de Caste-
llet, aquest municipi gaudeix d’un teixit produc-
tiu que ha augmentat un 2,9% el volum de vendes 
respecte l’any anterior. El 63,8% del volum de ne-
gocis del teixit productiu de Sant Vicenç proce-
deix de la indústria; el 10,3%, de la construcció; i 
el 25,8%, del sector serveis.

Pla de Bages

Mentre el 60,1% de la població de la comarca re-
sideix a Pla de Bages, el 69,4% de la facturació 
de les societats mercantils del Bages es genera en 
aquesta zona. De les set agrupacions supramunici-
pals de la comarca considerades en aquesta publi-
cació, Pla de Bages és la que concentra un major 
nivell de serveis (42,6%).

El 76,7% del volum de negocis procedent de Sant 
Salvador de Guardiola correspon a la indústria; 
on destaca la fabricant de components per vehicles 
Masats, empresa número 24 en el rànquing de les 
societats bagenques segons facturació, que ven per 
valor de 30,7 milions d’euros i genera el 38,4% 
de la facturació del seu municipi. El 60,5% de la 
facturació de Navarcles procedeix del tèxtil, ja si-
gui fabricació o comercialització. Cal destacar, en 
aquest sentit, la presència del grup tèxtil Dresca i 
de la fabricant de tèxtil sanitari (gasa, benes i apò-
sits) Torras Valentí.

La societat anònima Matadero Frigorífi co del Car-
doner (Mafrica), vuitena empresa de més factura-
ció del Bages, genera el 39,2% de les vendes de 
Sant Joan de Vilatorrada. Unes positives taxes 
de creixement refl ecteixen el gran dinamisme que 
ha registrat el municipi al llarg de l’últim exerci-
ci: Un augment del 4,6% del nombre de societats 
mercantils, un 4,2% d’increment del nombre de 
treballadors i un augment del 7,9% de la factura-
ció. Santpedor, quart municipi de la comarca a 
nivell de facturació per càpita (65.068 €), basa la 
seva economia en una indústria (el 81,1% de les 
vendes del municipi provenen del sector secunda-
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ri) especialitzada en la fabricació auxiliar de com-
ponents de l’automoció, en la qual destaca el grup 
Metalbages.

La major facturació municipal per càpita es regis-
tra a Sant Fruitós de Bages (114.531 €). Mentre 
que tan sols el 4,2% de la població de la comarca 
resideix a Sant Fruitós, les empreses d’aquest mu-
nicipi giren el 15,6% de la facturació del Bages. Si 
bé l’estructura productiva de Sant Fruitós inclou 
importants empreses industrials, com per exemple 
Denso Barcelona, que és la segona empresa de la 
comarca en volum de vendes, la participació del 
sector serveis en el teixit productiu del municipi 

(39,0%) és lleugerament superior a la registrada a 
la comarca (37,5%).

El 39,8% de la facturació del Bages prové de 
Manresa. El sector primari manresà representa el 
0,5% de la facturació del municipi; la indústria, el 
37,6%; la construcció, el 10,3%; i el sector serveis, 
el 51,6%. Pel que fa referència al sector industrial, 
cal esmentar que la fabricant de pneumàtics Pi-
relli, primera empresa bagenca tant en facturació 
com en ocupació, genera el 13,5% de la facturació 
de la ciutat. Quant al sector serveis, el 54,7% de la 
facturació comarcal del sector prové de la capital 
del Bages.
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Classifi cació dels sectors econòmics segons facturació

Ordre Sector Facturació (€) Perc.

1 Vehicles de motor, remolcs i semirremolcs (CNAE 34 i 35) 608.221.346 11,5%

2 Construcció (CNAE 45) 470.360.641 8,9%

3 Cautxú i matèries plàstiques (CNAE 25) 412.259.784 7,8%

4 Fabricació de productes metàl·lics (CNAE 28) 328.416.722 6,2%

5 Venda de vehicles de motor (CNAE 500 i 501) 280.556.640 5,3%

6 Comerç engròs: Productes no agraris semielaborats (CNAE 515) 253.691.530 4,8%

7 Indústries càrnies (CNAE 150 i 151) 224.752.223 4,2%

8 Comerç al detall (CNAE 52) 222.662.928 4,2%

9 Comerç engròs: Productes de consum sense alimentaris (CNAE 514) 206.106.953 3,9%

10 Tèxtil sense preparació ni fi latura (CNAE 172 a 177) 174.787.918 3,3%

11 Activitats immobiliàries (CNAE 70) 174.366.285 3,3%

12 Productes alimentaris i begudes sense càrnies (CNAE 153 a 159) 163.922.769 3,1%

13 Indústries extractives (CNAE 10 a 14) 162.305.709 3,1%

14 Reparació i recanvis de vehicles i carburants (CNAE 502 a 505) 160.902.704 3,0%

15 Comerç engròs: Agràries, alimentació i begudes (CNAE 512 i 513) 149.270.179 2,8%

16 Indústries químiques (CNAE 24) 124.554.481 2,4%

17 Transports i activitats afi ns (CNAE 60 a 63) 121.587.835 2,3%

18 Maquinària i equips mecànics (CNAE 29) 110.420.095 2,1%

19 Informàtica i d’altres activitats empresarials (CNAE 72, 74 i 75) 106.808.109 2,0%

20 Comerç engròs: Maquinària i equips (CNAE 516) 102.991.999 1,9%

21 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (CNAE 26) 84.860.049 1,6%

22 Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres (CNAE 36) 82.058.152 1,5%

23 Edició i arts gràfi ques (CNAE 22) 73.647.078 1,4%

24 Preparació i fi latura de fi bres tèxtils (CNAE 170 i 171) 73.642.194 1,4%

25 Metal·lúrgia (CNAE 27) 61.983.090 1,2%

26 Altres tipus de comerç a l’engròs (CNAE 517) 58.676.708 1,1%

27 Hoteleria (CNAE 55) 56.338.531 1,1%

28 Fusta, suro i paper (CNAE 20 i 21) 50.839.324 1,0%

29 Educació, sanitat, recreatives i serveis personals (CNAE 80 a 93) 50.700.075 1,0%

30 Maquinària, materials elèctrics, electrònics, TV... (CNAE 31 a 33) 38.739.462 0,7%

31 Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (CNAE 01 i 02) 36.611.863 0,7%

32 Intermediaris del comerç (CNAE 510 i 511) 27.924.085 0,5%

33 Reciclatge, energia i aigua (CNAE 37, 40 i 41) 22.249.615 0,4%

34 Lloguer de maquinària i equips (CNAE 71) 11.510.073 0,2%

35 Confecció i marroquineria (CNAE 18 i 19) 4.648.997 0,1%

36 Telecomunicacions, mediació fi nacera i assegurances (CNAE 64 a 67) 4.398.420 0,1%

TOTAL 5.297.774.566 100,0%

Font: Registre Mercantil
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Classifi cació dels municipis segons facturació

Ordre Municipi Facturació (€) Perc.

1 MANRESA 2.106.574.915 39,8%

2 SANT FRUITÓS DE BAGES 824.509.309 15,6%

3 SANTPEDOR 407.522.751 7,7%

4 SÚRIA 216.224.748 4,1%

5 SALLENT 204.593.674 3,9%

6 SANT JOAN DE VILATORRADA 178.118.925 3,4%

7 AVINYÓ 148.883.640 2,8%

8 ARTÉS 143.741.341 2,7%

9 SANT VICENÇ DE CASTELLET 140.796.128 2,7%

10 BALSARENY 120.635.434 2,3%

11 CASTELLGALÍ 105.558.747 2,0%

12 NAVÀS 99.230.452 1,9%

13 CASTELLBELL I EL VILAR 88.824.679 1,7%

14 NAVARCLES 81.514.714 1,5%

15 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 79.909.983 1,5%

16 MONISTROL DE MONTSERRAT 79.761.237 1,5%

17 MOIÀ 72.094.136 1,4%

18 CARDONA 72.050.089 1,4%

19 SANTA MARIA D’OLÓ 26.824.916 0,5%

20 SANT FELIU SASSERRA 24.530.786 0,5%

21 CALLÚS 18.971.642 0,4%

22 FONOLLOSA 15.175.126 0,3%

23 CALDERS 9.904.866 0,2%

24 EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 8.866.404 0,2%

25 SANT MATEU DE BAGES 6.383.046 0,1%

26 RAJADELL 6.289.396 0,1%

27 MONISTROL DE CALDERS 3.146.916 0,1%

28 L’ESTANY 2.104.655 0,04%

29 TALAMANCA 1.790.866 0,03%

30 GAIÀ 1.009.129 0,02%

31 CASTELLFOLLIT DEL BOIX 963.409 0,02%

32 CASTELLNOU DE BAGES 716.435 0,01%

33 MARGANELL 552.072 0,01%

34 AGUILAR DE SEGARRA 0 0,0%

35 MURA 0 0,0%

BAGES 5.297.774.566 100,0%

Font: Registre Mercantil
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Classifi cació dels municipis segons facturació per càpita

Ordre Municipi € / Habitant

1 SANT FRUITÓS DE BAGES 114.531

2 CASTELLGALÍ 73.509

3 AVINYÓ 70.162

4 SANTPEDOR 65.068

5 SANT FELIU SASSERRA 39.439

6 BALSARENY 36.446

7 SÚRIA 34.376

BAGES 30.581

8 MANRESA 29.351

9 SALLENT 28.631

10 ARTÉS 28.340

11 MONISTROL DE MONTSERRAT 28.085

12 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 27.911

13 CASTELLBELL I EL VILAR 26.365

14 SANTA MARIA D’OLÓ 25.023

15 SANT VICENÇ DE CASTELLET 17.970

16 SANT JOAN DE VILATORRADA 17.190

17 NAVÀS 17.079

18 NAVARCLES 14.243

19 CARDONA 13.787

20 RAJADELL 13.468

21 TALAMANCA 13.365

22 MOIÀ 13.353

23 CALLÚS 12.030

24 CALDERS 11.891

25 FONOLLOSA 11.856

26 SANT MATEU DE BAGES 9.657

27 GAIÀ 6.553

28 L’ESTANY 5.495

29 MONISTROL DE CALDERS 4.554

30 EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 2.679

31 CASTELLFOLLIT DEL BOIX 2.367

32 MARGANELL 1.917

33 CASTELLNOU DE BAGES 856

34 AGUILAR DE SEGARRA 0

35 MURA 0

Font: Registre Mercantil
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Rànquing de les 250 empreses del Bages de més facturació

Ordre NIF Nom Vendes 

1 A08958399 PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A. 283.542.000

2 A58997834 DENSO BARCELONA SA 219.066.000

3 A61777553 IBERPOTASH S.A. 136.063.790

4 A08657017 MATADERO FRIGORIFICO AVINYO SA 92.875.929

5 A08279093 METALBAGES SA 90.705.805

6 A08096851 IMPROBAGES S.A. 74.312.082

7 B61401444 HAYES LEMMERZ MANRESA SL 73.579.224

8 A08154650 MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA 69.808.240

9 A31430028 MB ABRERA S.A. 61.873.117

10 A78550118 GRUPO ESCADA ESPANA SA 55.477.482

11 B08266140 SKIS ROSSIGNOL DE ESPANA SL 54.299.081

12 A78484599 GATES PT SPAIN S.A. 52.733.555

13 A58060179 MCBRIDE S.A. 51.462.000

14 A08406753 FREIGEL FOODSOLUTIONS S.A. 47.605.327

15 B82910191 MAGNETI MARELLI TUBOS DE ESCAPE S.L. 46.755.571

16 A08420879 FUNDERIA CONDALS SA 38.883.957

17 B62947718 AUTOTRANSVERSAL M V S.L. 37.390.641

18 A08205478 SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION 36.140.504

19 A58305244 AUTEMA SA 35.661.776

20 B58807645 PETROBAGES SL 34.100.986

21 A08334682 ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SA 32.773.343

22 A60350196 MOTOR CADI SA 31.026.744

23 B63624506 FITALLER PROJECT S.L. 30.891.547

24 A08207904 MASATS SA. 30.662.872

25 A58815531 GRUP GAMMA SA 27.446.925

26 B08136905 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL 27.054.315

27 A08278731 SAULEDA SA 25.071.104

28 B63688089 BEDIGITAL LLUM I COLOR SL 24.915.483

29 A08612103 SUPERMERCADOS LLOBET SA 24.328.056

30 B61659330 SANFELIU MOTORS S.L. 24.080.274

31 B17258666 BARONICH SOCIEDAD LIMITADA 24.038.918

32 B08218695 PROMOTORA DE CASAS S.L. 23.764.246

33 A08280240 L OLIVA TORRAS SA 23.290.855

34 A58426966 ARCADIA INTERNACIONAL SA 23.115.688

35 A58447699 ESTRUCTURES MUVI SA 22.514.973

36 B60315355 SANCHEZ ROMERO GRUPO INMOBILIARIO INMOBILIARIA S.L. 21.445.834

37 A08363681 INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA 20.287.552

38 B59345744 SANCHEZ ROMERO GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCCIONES S.L. 19.962.575

39 A08564502 TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA 18.972.810

40 B60131471 ATRIAN BAKERS SL. 18.062.205

41 A58084211 FUTURAUTO SA 18.009.707

42 B60673209 DRESCAFIL S.L. 17.943.128
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43 A58198839 NORDEN SA 17.744.067

44 A08270993 CONSTRUCTORA D’ARO SA 16.489.645

45 A28059483 L’AGRICOLA REGIONAL SA 16.414.606

46 A08723926 ALGODONES DEL BAGES SA 15.974.756

47 A58381302 GESMANRESA SA 15.680.000

48 A58454877 MB ARAGON S.A. 15.231.876

49 A61798955 FIL KATIA SA 14.918.724

50 A08294944 A. RAYMOND-TECNIACERO S.A. 14.848.697

51 A60328275 THOR ESPECIALIDADES SA 14.617.710

52 B58779018 ELECTROMECANICA SOLER SL 14.569.621

53 B63039697 METALBAGES ARAGON P21 S.L. 14.067.606

54 B59859025 EXCA-J. MAS, SL 13.362.912

55 A08283798 VILARDELL PURTI SA 13.192.893

56 A08952947 NELTI SA 13.117.960

57 A08051526 TORRAS VALENTI SA 13.053.328

58 A08612111 MERCAROJAS SA 12.819.345

59 B62247291 VIDURGLASS S.L. 12.761.608

60 A08653115 EUROCOTXES SA 12.669.248

61 B62597455 DAYCO EUROPE AUTOMOTIVE SL 12.595.013

62 A08524340 OWENS CORNING FIBERGLAS ESPANA SA 12.563.306

63 A08193591 TEXTIL BCH SA 12.497.053

64 B63688063 LLUM I COLOR IMATGE SL 12.305.607

65 A08802480 MACSA ID SA 12.239.520

66 A58539735 SALA MOTORS SA 11.969.405

67 A58494048 ACABATS DEL BAGES SA 11.819.531

68 A08311995 BODEGAS ROQUETA SA 11.769.766

69 A08700023 RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA 11.631.146

70 A08294282 AIGUES DE MANRESA SA 11.385.428

71 A08203689 AUTOBAGES SA 11.249.758

72 B60627254 TETENAL ESPANA SL 11.225.204

73 A58220963 ACCESSORIS MANRESA SA 11.210.003

74 B60879269 CHOCOLATES MOLLAR SL 11.136.964

75 A08354565 PINTER SA 11.010.322

76 B61929501 INTER MOBILS 33 S.L. 10.879.744

77 A60175916 IMPRESSIONS INTERCOMARCALS SA 10.722.869

78 B60851334 SUPERMERCATS I DISTRIBUCIONS DEL BAGES S.L. 10.710.279

79 A60014651 ESCORXADOR COMARCAL DEL MOIANES SA 10.632.074

80 B08121931 JUAN CORTES SL 10.466.653

81 A60293909 EDIFICI CARRIO SA 10.239.136

82 B08362998 JAMON ANETO S.L. 10.188.112

83 B60649548 PETRO PINTO S.L. 10.178.538

84 A25024811 CONSERVES FERRER SA 10.141.118

85 A61649901 MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO S.A. 10.015.110

86 A08052755 CRISTALERIAS Y SANITARIOS FORN SA 9.918.470

87 B62798418 DAYCO EUROPE AFTERMARKET S.L. 9.762.397



22

88 B62291109 IBERSPA S.L. 9.644.000

89 A60529757 MONRETEX SA 9.543.114

90 A08514135 PERFORACIONES Y VOLADURAS SA 9.507.906

91 A08149668 CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA 9.496.729

92 A58009457 TRANSPORTES DOPAL SA 9.191.017

93 B60289766 TALLERS BALLUS SL 9.155.607

94 A08709131 SANFEPLAST SA 9.056.517

95 B08142655 VALLS HERMANOS SL 9.022.644

96 B61837720 DINAMIC TALL S.L. 8.810.499

97 B59856252 GAS-OILS ROVIRA, SOCIEDAD LIMITADA 8.796.592

98 A08591075 CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL SA 8.571.173

99 B60367794 ELECTRO STOCKS MANRESA SL 8.542.093

100 B62897806 ACERBAGES CONSTRUCCIO S.L. 8.533.878

101 A08630808 DISTRIBUIDORA DEL BAGES SA 8.524.493

102 A08248254 MAS MOLAS SA 8.464.231

103 A08756959 FUNDICION PUJOL MUNTALA SA 8.321.991

104 B60128683 ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL 8.268.058

105 B60880887 GRUP TEXTIL DRESCA S.L. 8.253.197

106 A58418229 CANTERAS VALSAN SA 8.201.188

107 A08875833 CATALANA DE PERFORACIONS SA 8.193.610

108 A08785321 MANRESAUTO SA 8.179.412

109 B60976461 EIX MOTOR CATALUNYA S.L. 8.152.152

110 A59175455 RAMON MAGEM SA 8.098.724

111 A60093564 ANGLATEX SA 8.082.776

112 A58710047 MOTOR GAS MOTOS SA 8.072.470

113 B61575452 SOLOMETAL DEL PERFIL S.L. 7.998.137

114 B60356862 PRODUCTOS METALICOS DEL BAGES SL 7.997.224

115 A58639113 MATERIALS CONSTRUCCIO CASANOVA SA 7.963.288

116 A08540551 COMERCIAL DEL PAPER FONT SA 7.920.550

117 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA 7.910.719

118 B61864815 CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO S.L. 7.789.094

119 A08261067 FUSTE CARRERAS, S.A. 7.714.399

120 A08843799 FRAMUN SA 7.688.518

121 A59583559 ECOLOGIA TECNICA SA 7.684.945

122 B61422986 HORIZZONTAL SPAIN S.L. 7.666.104

123 A08732349 AUTOMOVILES Y SERVICIOS MORROS SA 7.631.678

124 A08730277 FUSTES DEL PIRINEU CATALA SA 7.616.808

125 A58073149 SERCOMATEX SA 7.615.681

126 A08112021 SA LIPMES 7.558.603

127 A58188095 INTERCOT SA 7.528.061

128 A60475076 BEGUDES DEL GARRAF I PENEDES SA 7.405.535

129 B59855171 FONTIME SL 7.392.841

130 A08157539 EUROFIL SA 7.391.980

131 A08753238 PINALLET SA 7.375.360

132 A08245680 VIDRIERA DEL CARDONER SA 7.372.309
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133 A61497277 CATEL COMUNICACIONS D’EMPRESA S.A. 7.264.398

134 B60327756 INOXFORMA SL 7.170.170

135 A58592809 SOBRERROCA CENTRE SA 7.140.209

136 A08402489 TALLERES RATERA SA 7.116.400

137 A63125009 CARDONAPLAST SA 7.083.363

138 A08290751 INDECASA SA 6.999.103

139 B62583752 GASOILS AVEL.LI S.L. 6.825.808

140 A08472649 SANFELIU COMERCIAL SA 6.703.721

141 B59421743 GRIFELL PONS SL 6.619.235

142 B59089490 CAYVOL MONISTROL SL 6.611.752

143 A08535700 LLUM I COLOR S.A. 6.608.411

144 B58306846 PAEXBA SL 6.579.955

145 A60211653 FARMABAN S.A. 6.526.205

146 B61599502 GASES RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L. 6.478.366

147 A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA 6.426.689

148 A08228124 NILED SAE 6.381.477

149 B60515632 MECANIQUES JOAN SL 6.314.801

150 A58892712 TAINCO MANRESA SA 6.288.591

151 A08441958 CATALANA DE EMBUTIDOS SA 6.238.308

152 B60699063 COMBUSTIBLES BALSARENY S.L. 6.233.066

153 A08107468 LITOPLEX INDUSTRIA GRAFICA SA 6.220.188

154 B08154577 MADERAS MARTINEZ HERMANOS SL 6.160.990

155 B58143942 TECDIMA SL 6.109.930

156 A58815382 ENRIC ROCA SA 6.013.220

157 B60743861 FORN DE CABRIANES S.L. 6.001.884

158 A58418146 MOTLLURES VIDAL SA 5.963.845

159 B62936828 MONTANA AIR S.L. 5.959.806

160 A08793556 TEXTIL VIDAL RIUS SA 5.954.913

161 B59051110 PERNILS BUFALVENT SL 5.950.220

162 A59105486 EXCAVACIONS VILA VILA SA 5.868.928

163 B62660535 ACCESSORIS MANRESA 4 PER 4 S.L. 5.824.887

164 B61583019 VIDMAR RM 2000 S.L. 5.783.564

165 B60621166 MB LEVANTE S.L. 5.779.635

166 A08939167 MAQUINARIA ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO SA 5.764.520

167 A08748956 FA SOL SA 5.726.716

168 A08588170 SISTEMES DORGANITZACIO SA 5.683.123

169 A58673815 SERVAQUA SA 5.664.999

170 A58176561 GREGAL SPORT SA 5.653.630

171 A59968966 COMPANYIA GENERAL PASTISSERA S.A. 5.641.983

172 A62027867 TENEDORA DE VEHICULOS S.A. 5.619.000

173 B60636339 TONI ORTIZ S.L. 5.542.229

174 A08986010 ACCESSORIS SENCOR SA 5.496.929

175 A61488037 DINAMIC MANUTENCIO DEL BAGES S.A. 5.465.726

176 B60447414 DISSENY ESTUDI I MECANITZACIO SL 5.416.766

177 A08014680 PERRAMON Y BADIA SA 5.292.863
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178 B63104020 IMPERMEABILIZACIONES GAUDI SL. 5.278.951

179 A08402471 PANIFICADORA BAGES SA 5.256.417

180 B58513755 IBERICA DE GESTION INDUSTRIAL, SL 5.241.993

181 B60479904 PRECOCINADOS DELI SL 5.232.975

182 A58715905 TECNOGRAFICA Y MAQUINARIA SA 5.177.815

183 B62069307 INDUSTRIAS TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE AVINYO S.L. 5.158.253

184 B58630054 SAUNASPORT SL 5.148.054

185 A08572216 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS SA 5.139.349

186 A08514085 SERVICIO ESTACION MOLINS DE REY SA 5.099.528

187 B60639861 EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS SALVANS S.L. 5.063.788

188 A08799066 MERCERIZADOS GUASCH SA 5.046.190

189 B58452806 MATRIBAGES SL 5.045.642

190 B58616160 PERSIANAS COLLBAIX SL 5.037.146

191 B58407081 INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL 5.016.604

192 B08555534 COMSI SL 5.003.139

193 B59936286 TERSE 1961 SL. 4.994.910

194 A08612152 COMPRIMAX SA 4.960.965

195 A59113761 MN JEWE SA 4.953.005

196 B60488012 A D E RAMADERS SL 4.926.101

197 B60578200 HOME MEAL REPLACEMENT SL 4.892.153

198 B08647596 QUEVIURES SERRA ROCA SL. 4.871.840

199 B17657701 COMPOSITES DE CATALUNYA S.L. 4.862.619

200 B61275327 IBERIAN FAIRTRADING S.L. 4.850.066

201 B61540118 RODI BAGES S.L. 4.829.998

202 B62140652 SOFIBAGES S.L. 4.829.020

203 B61485124 MATERIALS I EINES SIRVENT S.L. 4.811.314

204 B60146875 FERROS PREFORMATS SL. 4.806.061

205 B08216053 VILARMAU I FREIXA SL. 4.736.359

206 A58317728 FLEXOSET INDUSTRIAL SA 4.718.418

207 B61056420 CATALANA DE TREBALL ETT S.L. 4.695.972

208 B60265444 DELIS PRODUCTS S.L. 4.661.836

209 B60292406 SARRI PUJOL S.L. 4.656.171

210 B59082933 DINAMIC LASER SL 4.621.060

211 B60465382 CONTENIDORS VILA VILA S.L. 4.603.702

212 A60958147 VACON DRIVES IBERICA S.A. 4.600.080

213 A58106345 IGNASI SA 4.585.985

214 A08213316 UNIFRUITS SA 4.585.135

215 B58318411 SUPERCARNS S.L. 4.554.827

216 A08258576 FABRICACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SA 4.553.578

217 A08244808 INDUSTRIAS MORERA SA 4.519.109

218 B60519469 PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 4.507.364

219 B59841064 CONSTRUCCIONES SOMIC, SL 4.504.764

220 B59889816 ENCOFRATS SERRA SL 4.492.247

221 B61003174 CORRIOLA S.L. 4.441.280

222 B08860165 BRUNET OLIVA SL 4.427.610
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223 A59189894 MOTOR TECH SA 4.421.325

224 B58883182 TEXMA MAQUINARIA TEXTIL SL 4.405.969

225 B59821793 MS-MT SL 4.395.730

226 B60192499 GALITO PINSOS SL 4.392.638

227 B62131016 DUMATEX ORDITS S.L. 4.391.128

228 A59869925 INOXTOP SA 4.386.465

229 B62191531 BAGESCON 2002 S.L. 4.319.815

230 B62210877 COBERTES INDUSTRIALS DEL BAGES S.L. 4.310.010

231 B63049118 DINAMIC XASSIS S.L. 4.302.321

232 A58302381 SELFER SA 4.301.552

233 A08893356 BEGUDES MANRESANAS SA 4.274.246

234 A08464950 FUNDICION GIGA, S.A. 4.246.915

235 A58920091 CATALANA DE BOVINS SA 4.203.321

236 A08199101 COMERCIAL DE HILADOS TEXTILES SA 4.199.153

237 B60450780 PROMOCIO I ORGANITZACIO DE COMPETICIONS DE MOTOR S.L. 4.141.469

238 B63049068 DINAMIC PUNTAL S.L. 4.119.244

239 B08319311 JOSE MARIA CALMET, S.L. 4.082.614

240 B60782901 EXCAVACIONS JOAQUIM CARDONA S.L. 4.052.919

241 B60556065 MONTANA COLORS S.L. 4.048.547

242 B61392130 KINOPIO S.L. 4.036.351

243 B62431028 GRANELS I VOLQUETS S.L. 4.029.444

244 B60635489 EMBALATGES SERDA S.L. 4.020.534

245 A59095281 TECNICAL CENTRE TECNOLOGIC BAGES SAL 4.014.228

246 B61186151 PRAT MATERIALS I MAQUINARIA S.L. 3.972.610

247 A58067885 ESPLAI CARAVANING MANRESA SA 3.968.686

248 A08589814 HERMANOS CODINA SA 3.939.257

249 B61025235 MARTI FABRES S.L. 3.938.765

250 B61566006 BASTOS & TORVAL S.L. 3.937.161

Font: Registre Mercantil
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Rànquing de les 255 empreses del Bages amb més personal

Ordre NIF Nom Treballadors

1 A08958399 PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A. 1.334

2 A61777553 IBERPOTASH S.A. 870

3 A58997834 DENSO BARCELONA SA 609

4 B08266140 SKIS ROSSIGNOL DE ESPANA SL 400

5 A08279093 METALBAGES SA 351

6 A08154650 MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA 338

7 A78550118 GRUPO ESCADA ESPANA SA 326

8 A08657017 MATADERO FRIGORIFICO AVINYO SA 310

9 A08207904 MASATS SA. 300

10 B61401444 HAYES LEMMERZ MANRESA SL 291

11 A08096851 IMPROBAGES S.A. 270

12 A78484599 GATES PT SPAIN S.A. 250

13 B61056420 CATALANA DE TREBALL ETT S.L. 230

14 A28059483 L’AGRICOLA REGIONAL SA 211

15 A31430028 MB ABRERA S.A. 185

16 B62597455 DAYCO EUROPE AUTOMOTIVE SL 182

17 B60880887 GRUP TEXTIL DRESCA S.L. 177

18 A08406753 FREIGEL FOODSOLUTIONS S.A. 175

19 A58060179 MCBRIDE S.A. 169

20 B08383085 LIMPIEZAS DEYSE, S.L. 167

21 B63039697 METALBAGES ARAGON P21 S.L. 164

22 A58198839 NORDEN SA 159

23 A58447699 ESTRUCTURES MUVI SA 152

24 A08294282 AIGUES DE MANRESA SA 150

25 A08283798 VILARDELL PURTI SA 150

26 B58536046 JORS, S.L. 143

27 B82910191 MAGNETI MARELLI TUBOS DE ESCAPE S.L. 143

28 A08700023 RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA 140

29 B60131471 ATRIAN BAKERS SL. 140

30 A08564502 TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA 139

31 A08051526 TORRAS VALENTI SA 135

32 A08334682 ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SA 134

33 A08280240 L OLIVA TORRAS SA 121

34 A58494048 ACABATS DEL BAGES SA 120

35 B08136905 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL 117

36 B60743861 FORN DE CABRIANES S.L. 115

37 A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA 105

38 A62027867 TENEDORA DE VEHICULOS S.A. 100

39 A08802480 MACSA ID SA 100

40 A08524340 OWENS CORNING FIBERGLAS ESPANA SA 100

41 A59968966 COMPANYIA GENERAL PASTISSERA S.A. 98

42 A60175916 IMPRESSIONS INTERCOMARCALS SA 97
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43 A08294944 A. RAYMOND-TECNIACERO S.A. 97

44 B60578200 HOME MEAL REPLACEMENT SL 96

45 A08193591 TEXTIL BCH SA 95

46 A08278731 SAULEDA SA 95

47 A08638298 FILATURES D’AVINYO SA 90

48 B62291109 IBERSPA S.L. 90

49 B58779018 ELECTROMECANICA SOLER SL 90

50 A58673815 SERVAQUA SA 89

51 A08420879 FUNDERIA CONDALS SA 88

52 A08756959 FUNDICION PUJOL MUNTALA SA 87

53 A08540551 COMERCIAL DEL PAPER FONT SA 86

54 B62947718 AUTOTRANSVERSAL M V S.L. 86

55 B60128683 ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL 85

56 B62247291 VIDURGLASS S.L. 84

57 A08723926 ALGODONES DEL BAGES SA 84

58 A08244808 INDUSTRIAS MORERA SA 82

59 A08014680 PERRAMON Y BADIA SA 82

60 A08952947 NELTI SA 82

61 B61558540 ARQUEOCIENCIA SERVEIS CULTURALS S.L. 80

62 A08402471 PANIFICADORA BAGES SA 80

63 A58454877 MB ARAGON S.A. 80

64 A08270993 CONSTRUCTORA D’ARO SA 78

65 B60487345 GCS SEGURETAT S.L. 76

66 B63688089 BEDIGITAL LLUM I COLOR SL 75

67 A60350196 MOTOR CADI SA 75

68 A08052755 CRISTALERIAS Y SANITARIOS FORN SA 73

69 B60851334 SUPERMERCATS I DISTRIBUCIONS DEL BAGES S.L. 73

70 A58305244 AUTEMA SA 73

71 A08205478 SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION 73

72 B60515632 MECANIQUES JOAN SL 72

73 B60327756 INOXFORMA SL 70

74 A08248254 MAS MOLAS SA 70

75 A08709131 SANFEPLAST SA 70

76 A58426966 ARCADIA INTERNACIONAL SA 70

77 A08149668 CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA 69

78 B58807645 PETROBAGES SL 69

79 B08362998 JAMON ANETO S.L. 68

80 A08234106 COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ALUMINIO SA 67

81 B58311614 CONFECCIONES SERRALLER S. L. 63

82 A08514135 PERFORACIONES Y VOLADURAS SA 63

83 B63688063 LLUM I COLOR IMATGE SL 63

84 B60602224 GESTIO DE L’ACTIVITAT FISICA I LA SALUT S.L. 61

85 B60782901 EXCAVACIONS JOAQUIM CARDONA S.L. 60

86 B58630054 SAUNASPORT SL 60

87 B60447414 DISSENY ESTUDI I MECANITZACIO SL 60
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88 B08142655 VALLS HERMANOS SL 60

89 A08402489 TALLERES RATERA SA 59

90 A58418146 MOTLLURES VIDAL SA 57

91 A08290751 INDECASA SA 57

92 A59113761 MN JEWE SA 55

93 A08588170 SISTEMES DORGANITZACIO SA 55

94 A63125009 CARDONAPLAST SA 55

95 B61422986 HORIZZONTAL SPAIN S.L. 54

96 A08311995 BODEGAS ROQUETA SA 54

97 B60621166 MB LEVANTE S.L. 53

98 A60093564 ANGLATEX SA 52

99 A59869925 INOXTOP SA 50

100 A08107468 LITOPLEX INDUSTRIA GRAFICA SA 50

101 A08228124 NILED SAE 50

102 A08363681 INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA 50

103 B60302445 SANT FRANCESC D’ASSIS S.L. 49

104 A08321127 SALVADOR FIGUERAS SA 49

105 A61895876 INGENIERIA GLOBAL METALBAGES S.A. 49

106 A61497277 CATEL COMUNICACIONS D’EMPRESA S.A. 49

107 B62951538 CONSTRUCCIONES LAUGAMI S.L. 48

108 B58006834 ACABADOS FUNDICION S.L. 48

109 A08875833 CATALANA DE PERFORACIONS SA 48

110 B61929501 INTER MOBILS 33 S.L. 48

111 A08086860 PRODUCCIONES JOSE MANUBENS SA 47

112 B60964491 HERMETAL 7 SL 47

113 A08792285 ENGRANAJES ESPECIALES SA 47

114 A08261067 FUSTE CARRERAS, S.A. 47

115 B61659330 SANFELIU MOTORS S.L. 47

116 B62696612 ESPECIALITATS I SERVEIS INTEGRALS S.L. 46

117 B60968054 CALEFACCIONS CARULLA S.L. 46

118 B59082933 DINAMIC LASER SL 46

119 A08843799 FRAMUN SA 46

120 A08680001 CONSTRUCCIONES SALIDO SA 45

121 B08943227 JOSE MARIA RIBAS SL 45

122 B63422042 UNIVERSAL TRADING JEWE SL. 45

123 B08216079 GRAFICAS MONTANA S.L. 45

124 A08258576 FABRICACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO SA 45

125 A08572216 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS SA 45

126 A08939167 MAQUINARIA ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO SA 45

127 B62936828 MONTANA AIR S.L. 45

128 A08672685 TEXTIL MOISA SA 44

129 A08464950 FUNDICION GIGA, S.A. 44

130 A58317728 FLEXOSET INDUSTRIAL SA 44

131 A25024811 CONSERVES FERRER SA 44

132 A08612103 SUPERMERCADOS LLOBET SA 44
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133 B61864815 CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO S.L. 43

134 A08591075 CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL SA 43

135 B61837720 DINAMIC TALL S.L. 43

136 A08120792 LANIFIL SA 42

137 B60556065 MONTANA COLORS S.L. 42

138 B58143942 TECDIMA SL 42

139 A61649901 MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO S.A. 42

140 A58587957 ESLASTIC SA 41

141 A58106345 IGNASI SA 41

142 A08472649 SANFELIU COMERCIAL SA 41

143 A58084211 FUTURAUTO SA 41

144 A58815531 GRUP GAMMA SA 41

145 B62355755 TALLERES TORT S.L. 40

146 B08861866 KIDAM SL 40

147 A08601023 RAFEMAR SA. 40

148 B58607227 BOBITECNIC SL 40

149 B58296518 HIDRAULICA Y MECANICA SALLENTINA S. L. 40

150 B60292406 SARRI PUJOL S.L. 40

151 A08799066 MERCERIZADOS GUASCH SA 40

152 B58306846 PAEXBA SL 40

153 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA 40

154 A60328275 THOR ESPECIALIDADES SA 40

155 A61798955 FIL KATIA SA 40

156 B59991232 INVERSIONS 891 SL 39

157 B58880113 GRUP CATALA DE SEGURETAT, S.L. 39

158 B62069307 INDUSTRIAS TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE AVINYO S.L. 39

159 B59855171 FONTIME SL 39

160 A08453805 HILATURAS BALSARENY SA 38

161 B58452806 MATRIBAGES SL 38

162 A08203689 AUTOBAGES SA 38

163 B63133797 ESTRUCTURES MERMACH SL. 37

164 B59848549 MECANICA VILARO, S.L. 37

165 A58032871 FAPAC SA 37

166 B59841064 CONSTRUCCIONES SOMIC, SL 37

167 B62461108 CUINATS LA SOCA S.L. 36

168 A58595943 MATRICES Y UTILLAJES HERRERO SA 36

169 A08319881 INDUSTRIAS FIPER SA 36

170 B58643792 MECANITZACIONS GANNAU SL 36

171 B62140652 SOFIBAGES S.L. 36

172 A08612152 COMPRIMAX SA 36

173 B62218185 SERVEIS BAGES A LA FAMILIA S.L. 35

174 B60656345 MICROPACKAGING S.L. 35

175 B61563011 FORN ORIOL S.L. 35

176 B60215126 SELLARES I BERENGUE S.L. 35

177 A08152431 VALENTIN RIUS CLAPERS SA 35
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178 B60763406 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TORRA S.L. 34

179 A58070095 TEIXITS FONTA SA 34

180 B62008487 ENCAIX FUSTERIA TECNICA S.L. 34

181 A08898207 PRODUCTOS TARRAGO SA 34

182 B60969797 TADIPOL SL 34

183 A08213316 UNIFRUITS SA 34

184 A08653115 EUROCOTXES SA 34

185 B60887148 GRUP CATALA DE CUSTODIA S.L. 33

186 A58807330 CANTERAS DEL LLOBREGAT SA 33

187 A08632911 MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO, S.A. 33

188 B60465382 CONTENIDORS VILA VILA S.L. 33

189 B61876504 BAGES NET S.L. 32

190 B61019147 MANUFACTURES DE L’OCI S.L. 32

191 B62752837 MONTSE INTERIORS SL 32

192 B61103305 VALMONT EXCAVACIONS S.L. 32

193 B08666976 33 45 RPM SL 32

194 A58098179 FORMIN SA 32

195 A08794562 LLEVICOME SA 32

196 B62191531 BAGESCON 2002 S.L. 32

197 B58883182 TEXMA MAQUINARIA TEXTIL SL 32

198 A08441958 CATALANA DE EMBUTIDOS SA 32

199 A60211653 FARMABAN S.A. 32

200 A59175455 RAMON MAGEM SA 32

201 A60014651 ESCORXADOR COMARCAL DEL MOIANES SA 32

202 B60444452 CAR BUS CARAVANING S.L. 31

203 B08703332 DISC-BAGES S.L. 31

204 B59091652 ANNEXES SL 31

205 A08245680 VIDRIERA DEL CARDONER SA 31

206 A58639113 MATERIALS CONSTRUCCIO CASANOVA SA 31

207 B61866612 MARTISA SOLDADURA S.L. 30

208 B61719894 STARG BAGES S.L. 30

209 B59351825 MECAMAN PUJOL SL. 30

210 B59865220 LABORATORI ANALISIS J L ARTIGALAS SL 30

211 A08899023 LIBRERIA SOBRERROCA SA 30

212 A08679987 LLOVI SA 30

213 A08311227 SUMMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA 30

214 B60265444 DELIS PRODUCTS S.L. 30

215 B60639861 EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS SALVANS S.L. 30

216 B60479904 PRECOCINADOS DELI SL 30

217 A58592809 SOBRERROCA CENTRE SA 30

218 A08112021 SA LIPMES 30

219 B60356862 PRODUCTOS METALICOS DEL BAGES SL 30

220 B60627254 TETENAL ESPANA SL 30

221 B60847902 D’ARGIMON S.L. 29

222 B60245735 MARBRES CASTELLET S.L. 29
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223 B08319311 JOSE MARIA CALMET, S.L. 29

224 B63049068 DINAMIC PUNTAL S.L. 29

225 B59051110 PERNILS BUFALVENT SL 29

226 A58815382 ENRIC ROCA SA 29

227 A08630808 DISTRIBUIDORA DEL BAGES SA 29

228 B59345744 SANCHEZ ROMERO GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCCIONES S.L. 29

229 B63735179 DORMA BALSARENY S.L. 28

230 B62436373 METAL.LIQUES CARDONA S.L. 28

231 A08427577 ESPARBE SA 28

232 B60464476 DISSENYS MATRICERIA S.L. 28

233 B61089439 OBRA LLAR 2000 S.L. 28

234 A58383597 AVINFRET S A 28

235 A62703806 ELECTRORECYCLING S.A. 28

236 B61531034 BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS S.L. 28

237 B59859025 EXCA-J. MAS, SL 28

238 A08940587 PREPARADOS DE LA AUSONA SA 27

239 B58631185 MAKPUL ARTES SL 27

240 B59548511 CUINES ZANIA SL 27

241 A08678450 PRETEX SA 27

242 B08336729 TEJIDOS BAGES SL 27

243 B60109634 DIFOPRINT S. L. 27

244 B60431764 COSTA AUTOMOCIO SL 27

245 A58086208 BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES SA 27

246 B62315155 REPARACIONES PROYECTOS Y MONTAJES CERAMICOS S.L. 27

247 A60475076 BEGUDES DEL GARRAF I PENEDES SA 27

248 A58188095 INTERCOT SA 27

249 B60879269 CHOCOLATES MOLLAR SL 27

250 A59032508 NAT’S SPORT SA 26

251 B60856150 INDACAT S.L. 26

252 A08825556 MUNTATGES ELECTRICS DEL BAGES SA 26

253 B61350195 BAGENCA DE TRANSPORT I EXCAVACIONS S.L. 26

254 A58892712 TAINCO MANRESA SA 26

255 B60315355 SANCHEZ ROMERO GRUPO INMOBILIARIO INMOBILIARIA S.L. 26

Font: Registre Mercantil
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Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000 - 50.000.000
> 50.000.000 - 100.000.000
> 100.000.000 - 200.000.000
> 200.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0 - 10.000
> 10.000 - 15.000
> 15.000 - 20.000
> 20.000 - 30.000
> 30.000 - 50.000
> 50.000
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Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0 - 25
> 25 - 100
> 100 - 150
> 150 - 250
> 250 - 500
> 500

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0 - 10
11 - 100
101 - 500
501 - 1.000
1.001 - 1.500
> 1.500
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Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura. CNAE 01 i 02

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 500.000
> 500.000 - 1.500.000
> 1.500.000 - 3.000.000
> 3.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 200
> 200 - 500
> 500
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Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura. CNAE 01 i 02

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 10
11 - 20
> 20

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 2
> 2 - 4
> 4
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Indústries extractives. CNAE 10 a 14

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.000.000
> 2.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.500
> 1.500



51

Indústries extractives. CNAE 10 a 14

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
> 25

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 5
> 5



56

Indústries càrnies. CNAE 150 i 151

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 1.000
> 1.000 - 5.000
> 5.000



57

Indústries càrnies. CNAE 150 i 151

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 50
51 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10



62

Productes alimentaris i begudes sense càrnies. CNAE 153 a 159

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.000.000
> 2.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000 - 2.000
> 2.000



63

Productes alimentaris i begudes sense càrnies. CNAE 153 a 159

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
51 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 20
> 20



68

Preparació i fi latura de fi bres tèxtils. CNAE 170 i 171

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000 - 10.000
> 10.000



69

Preparació i fi latura de fi bres tèxtils. CNAE 170 i 171

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 30
31 - 70
> 70

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 15
> 15 - 50
> 50



74

Tèxtil sense preparació ni fi latura. CNAE 172 a 177

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000 - 25.000.000
> 25.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 750
> 750 - 1.000
> 1.000 - 2.500
> 2.500



75

Tèxtil sense preparació ni fi latura. CNAE 172 a 177

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
51 - 100
101 - 150
> 150

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 20
> 20 - 50
> 50



80

Confecció i marroquineria. CNAE 18 i 19

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 500.000
> 500.000 - 2.000.000
> 2.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 50
> 50 - 150
> 150



81

Confecció i marroquineria. CNAE 18 i 19

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 2
3 - 5
> 5

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 1,5
> 1,5



86

Fusta, suro i paper. CNAE 20 i 21

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.500.000
> 1.500.000 - 3.000.000
> 3.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



87

Fusta, suro i paper. CNAE 20 i 21

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 3
> 3 - 5
> 5 - 10
> 10



92

Edició i arts gràfi ques. CNAE 22

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 750.000
> 750.000 - 2.000.000
> 2.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 150
> 150 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



93

Edició i arts gràfi ques. CNAE 22

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 4
> 4 - 10
> 10



98

Indústries químiques. CNAE 24

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
>10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 1.000
> 1.000 - 5.000
> 5.000



99

Indústries químiques. CNAE 24

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 25
26 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10



104

Cautxú i matèries plàstiques. CNAE 25

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000 - 2.000
> 2.000



105

Cautxú i matèries plàstiques. CNAE 25

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 20
> 20



110

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics. CNAE 26

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 15.000.000
> 15.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 1.000
> 1.000



111

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics. CNAE 26

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 25
25 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 3
> 3 - 10
> 10



116

Metal·lúrgia. CNAE 27

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 500.000
> 500.000 - 1.000.000
> 1.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



117

Metal·lúrgia. CNAE 27

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 15
16 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10



122

Fabricació de productes metàl·lics. CNAE 28

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000 - 50.000.000
> 30.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 750
> 750 - 1.000
> 1.000 - 3.000
> 3.000



123

Fabricació de productes metàl·lics. CNAE 28

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 200
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 25
> 25 - 50
> 50



128

Maquinària i equips mecànics. CNAE 29

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



129

Maquinària i equips mecànics. CNAE 29

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
51 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 8
> 8 - 15
> 15



134

Maquinària, materials elèctrics, electrònics, TV... CNAE 31 a 33

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 1.000
> 1.000



135

Maquinària, materials elèctrics, electrònics, TV... CNAE 31 a 33

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 15
> 15



140

Vehicles de motor, remolcs i semirremolcs. CNAE 34 i 35

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 20.000.000
> 20.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 10.000
> 10.000 - 30.000
> 30.000



141

Vehicles de motor, remolcs i semirremolcs. CNAE 34 i 35

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 500
501 - 750
> 750

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 100
> 100 - 125
> 125



146

Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres. CNAE 36

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 250.000
> 250.000 - 1.000.000
> 1.000.000 - 3.000.000
> 3.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 250
> 250 - 500
> 500



147

Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres. CNAE 36

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 20
21 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 4
> 4 - 6
> 6



152

Reciclatge, energia i aigua. CNAE 37, 40 i 41

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 250.000
> 250.000 - 500.000
> 500.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 50
> 50 - 500
> 500 - 750
> 750



153

Reciclatge, energia i aigua. CNAE 37, 40 i 41

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 3
4 - 10
11 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 2
> 2 - 3
> 3



158

Construcció. CNAE 45

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.500.000
> 2.500.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000 - 20.000.000
> 20.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 1.000
> 1.000 - 2.000
> 2.000 - 3.000
> 3.000 - 5.000
> 5.000



159

Construcció. CNAE 45

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
51 - 100
101 - 200
> 200

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 10
> 10 - 20
> 20 - 25
> 25 - 50
> 50



164

Venda de vehicles de motor. CNAE 500 i 501

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.000.000
> 2.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 500
> 500



165

Venda de vehicles de motor. CNAE 500 i 501

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 5
> 5



170

Reparació i recanvis de vehicles i carburants. CNAE 502 a 505

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 2.500.000
> 2.500.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 200
> 200 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



171

Reparació i recanvis de vehicles i carburants. CNAE 502 a 505

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 15
16 - 25
> 25

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 4
> 4 - 6
> 6



176

Intermediaris del comerç. CNAE 510 i 511

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 500.000
> 500.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 500
> 500



177

Intermediaris del comerç. CNAE 510 i 511

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 4
5 - 10
> 10

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 5
> 5



182

Comerç engròs: Agràries, alimentació i begudes. CNAE 512 i 513

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 2.500.000
> 2.500.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000 - 5.000
> 5.000



183

Comerç engròs: Agràries, alimentació i begudes. CNAE 512 i 513

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 10
11 - 25
> 25

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 5
> 5 - 10
> 10



188

Comerç engròs: Productes de consum sense alimentaris. CNAE 514

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000 - 25.000.000
> 25.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 1.000
> 1.000 - 1.500
> 1.500 - 2.000
> 2.000



189

Comerç engròs: Productes de consum sense alimentaris. CNAE 514

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 25
26 - 50
51 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15
> 15



194

Comerç engròs: Productes no agraris semielaborats. CNAE 515

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 5.000.000
> 5.000.000 - 7.500.000
> 7.500.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 1.000
> 1.000 - 2.000
> 2.000 - 5.000
> 5.000



195

Comerç engròs: Productes no agraris semielaborats. CNAE 515

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 5
> 5 - 10
> 10 - 25
> 25



200

Comerç engròs: Maquinària i equips. CNAE 516

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 3.000.000
> 3.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



201

Comerç engròs: Maquinària i equips. CNAE 516

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 10
11 - 20
> 20

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 4
> 4 - 5
> 5



206

Altres tipus de comerç a l’engròs. CNAE 517

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 500.000
> 500.000 - 2.500.000
> 2.500.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 500
> 500



207

Altres tipus de comerç a l’engròs. CNAE 517

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 3
4 - 15
> 15

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 2
> 2



212

Comerç al detall. CNAE 52

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.500.000
> 2.500.000 - 5.000.000
> 5.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 1.500
> 1.500 - 2.500
> 2.500



213

Comerç al detall. CNAE 52

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 25
26 - 50
51 - 100
> 100

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 6
> 6 - 10
> 10 - 15
> 15



218

Hoteleria. CNAE 55

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 250.000
> 250.000 - 500.000
> 500.000 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000 - 2.000
> 2.000



219

Hoteleria. CNAE 55

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 10
11 - 25
26 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 5
> 5 - 10
> 10 - 25
> 25



224

Transport i activitats afi ns. CNAE 60 a 63

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.500.000
> 1.500.000 - 3.000.000
> 3.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 500
> 500 - 750
> 750 - 1.500
> 1.500



225

Transport i activitats afi ns. CNAE 60 a 63

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
11 - 25
26 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 5
> 5 - 10
> 10



230

Telecomunicacions, mediació fi nancera i assegurances. CNAE 64 a 67

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 2.000.000
> 2.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 50
> 50



231

Telecomunicacions, mediació fi nancera i assegurances. CNAE 64 a 67

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 10
> 10

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 0,5
> 0,5



236

Activitats immobiliàries. CNAE 70

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 2.000.000
> 2.000.000 - 10.000.000
> 10.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 250
> 250 - 500
> 500 - 1.000
> 1.000



237

Activitats immobiliàries. CNAE 70

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 15
16 - 25
> 25

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 3
> 3 - 7
> 7



242

Lloguer de maquinària i equips. CNAE 71

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 50
> 50 - 100
> 100



243

Lloguer de maquinària i equips. CNAE 71

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 2
> 2



248

Informàtica i d’altres activitats empresarials. CNAE 72, 74 i 75

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 250.000
> 250.000 - 1.000.000
> 1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 100
> 100 - 250
> 250 - 500
> 500



249

Informàtica i d’altres activitats empresarials. CNAE 72, 74 i 75

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 15
16 - 50
> 50

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 2
> 2 - 5
> 5 - 10
> 10



254

Educació, sanitat, recreatives i serveis personals. CNAE 80 a 93

Facturació

Facturació per càpita

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros

0
> 0 - 250.000
> 250.000 - 500.000
> 500.000 - 1.000.000
> 1.000.000

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Euros per càpita

0
> 0 - 50
> 50 - 100
> 100 - 500
> 500



255

Educació, sanitat, recreatives i serveis personals. CNAE 80 a 93

Treballadors

Treballadors per 1000 habitants

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors

0
1 - 5
6 - 10
11 - 25
> 25

SFS
GAI

CDN

NVS

AVI SMO

SAL

BAL
EST

CNB
SMB

SUR

MOI
CAL

ART
SPD

FON CLD
SJV

SFB NVC

AGU
MNRRJD

TLM

PDV

MUR

CFB
SSG CTG SVC

CIV
MGN

MOM

MOC

Treballadors per 1000 hb.

0
> 0 - 1
> 1 - 5
> 5 - 10
> 10





295

Fitxa d’informació general

Font: Registre Mercantil

Manresa

Concepte Exercici 2004 Exercici 2005

Empreses 1.045 1.094
Societats anònimes 198 189
Societats limitades i altres 847 905
Empreses dins el grup de les 250 del Bages de més facturació 92 95

Magnituds empresarials
Facturació (euros) 2.087.244.022 2.106.574.915
Facturació per càpita 29.672 29.351
Pes de la facturació sobre el Bages 40,1% 39,8%
Empleats 13.491 13.299
Empleats per 1000 habitants 192 185
Pes dels empleats sobre el Bages 39,3% 39,5%

Distribució de la facturació
Primari 0,6% 0,5%
Indústria 37,6% 37,6%
Construcció 9,5% 10,3%
Serveis 52,3% 51,6%

Pes dels sectors més importants per facturació
Cautxú i matèries plàstiques (CNAE 25) 13,3% 13,9%
Construcció (CNAE 45) 9,5% 10,3%
Venda de vehicles de motor (CNAE 500 i 501) 7,6% 8,4%
Vehicles de motor, remolcs i semirremolcs (CNAE 34 i 35) 7,1% 7,3%
Activitats immobiliàries (CNAE 70) 5,4% 6,1%

Rendibilitat de les vendes versus facturació per treballador

CNAE 500 i 501

CNAE 45

CNAE 70

CNAE 34 i 35

CNAE 25
0,0%

5,0%
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  Pàg. 23 

 
6.1.2 INFORME DE CONJUNTURA DELS TRIMESTRES DE 2008 

 
 



Informe de conjuntura

El clima empresarial de conjuntura del Bages assoleix, per segon trimestre
consecutiu, un valor negatiu. L’evolució de l’indicador sintètic del clima
empresarial del Bages segueix la mateixa tendència que els indicadors del
clima industrial de Catalunya i Espanya que elaboren l’Institut d’Estadística de
Catalunya i l’Instituto Nacional de Estadística (INE) respectivament. Dins aquest
context de perspectiva pessimista, destaca que les previsions futures de la
cartera de comandes i la facturació han millorat respecte l’anterior trimestre.

Pel que fa referència a l’ocupació, el nombre d’assalariats ha augmentat un
0,8% al llarg de l’últim any i el de treballadors autònoms ho ha fet un 1,3%.
De l’anàlisi d’influència, es desprèn que les causes de l’increment del nombre
d’assalariats registrat al llarg de l’últim any correspon a tres factors en similar
mesura: La positiva dinàmica de l’economia catalana, la composició favorable
de l’estructura del teixit econòmic de la ciutat i la bona dinàmica de l’economia
de Manresa.

De la contractació destaca que, a Manresa, al llarg dels últims dotze mesos,
homes i dones han registrat igual número de contractes laborals; a Catalunya,
per contra, les dones han registrat, al llarg de l’últim any, el 48% dels contractes.
En aquest sentit, destaca que mentre que les dones de Manresa han signat el
54% dels contractes indefinits que s’han registrat a la ciutat al llarg de l’últim
any; aquest percentatge, a Catalunya, ha estat el 48%.

Al llarg de l’últim any, la desocupació de la ciutat ha passat de 2.621 aturats a
3.200. Els principals increments s’han concentrat en el sector de la construcció,
en el sector immobiliari i en els serveis empresarials. El nivell de desocupació de
Manresa és lleugerament superior al del Principat; mentre a Manresa hi ha 6,6
aturats per cada cent persones d’entre 16 i 64 anys, a Catalunya hi ha 5,9.

Primer
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1. EDITORIAL



Font: Ajuntament de Manresa

2

Clima empresarial de conjuntura. Bages

Font: Ajuntament de Manresa i Institut d’Estadística de Catalunya

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Clima de conjuntura

2. DINAMISME ECONÒMIC

2.1. Clima de conjuntura



Risc de deslocalització

3

Sectors segons capacitat d’arrossegament. 31 març 2008

2.2. Dinamisme empresarial
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Evolució sectors amb elevat contingut tecnològic

Evolució sectors clau (arrossegament endavant i enrere)



5

Evolució anual de l’ocupació segons subsectors

Comparativa territorial

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

3. MERCAT DE TREBALL

3.1. Ocupació
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Tipus de contractació per sexe

Anàlisi d’influència dels canvis. Evolució anual.

Contractació indefinida / Contractació. Comparativa territorial

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.2. Contractació
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Contractació dones / Contractació. Primer trimestre 2008

Contractació indefinida / Contractació. Evolució
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Composició de la desocupació. 31 març de 2008

Contractació dones / Contractació. 2n trimestre 2007 - 1r trimestre 2008

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.3. Desocupació
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Desocupació / Població potencialment activa. 31 març 1008

Evolució desocupació
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Desocupació per sexe: Dones desocupades / total desocupats

Desocupació / Població potencialment activa. Evolució
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Assalariats versus aturats segons sector econòmic de procedència. 31 març 2008

Piràmide d’edats dels desocupats. 31 març 2008
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Indicadors de consum

Diferencial anual de la desocupació segons subsector de procedència

Font: Ajuntament de Manresa

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

4. CONSUM



Clima empresarial de conjuntura

Els diferents índexs calculats en aquest apartat han estat elaborats a partir d’una metodologia
desenvolupada pel Departament d’Economia Aplicada de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat
Pompeu Fabra.
Les dades s’obtenen a partir d’enquestes telefòniques a cinquanta empreses del Bages.

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Comparativa del clima empresarial de conjuntura del Bages amb l’indicador de clima industrial de
Catalunya i Espanya que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Risc de deslocalització

Assalariats que estan empleats a sectors amb un risc de ser deslocalitzat elevat. Són els sectors que
més podrien patir, en un futur, decisions de deslocalització per part de les empreses (sobretot
multinacionals) ubicades al territori. Segons Sala i Torres (2005), els sectors que es consideren amb
un elevat risc de patir deslocalització són els següents:

17 Indústries tèxtils
18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
19 Cuir, marroquineria, basteria, talabarderia i sabateria
25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics.
30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
32 Materials electrònics, aparells de ràdio, televisió i comunicació.
33 Equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria.
34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
35 Fabricació d'altres materials de transport.

Capacitat d’arrossegament

Classificació dels assalariats segons la capacitat d’arrossegament del sector.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endarrera: Sectors que per poder produir una unitat del seu
output requereixen, en una proporció comparativament superior a altres, de més inputs intermedis
procedents d’altres sectors. Fruit dels seus efectes multiplicadors, ‘arrosseguen’ la resta de sectors i
afavoreixen el creixement. Alguns exemples: Indústries extractives, càrnies, làcties, restaurants i
recerca.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endavant: Sectors que generen un producte final que d’altres
sectors requereixen, en elevada mesura, per a la seva producció. Són sectors que poden provocar colls
d’ampolla al sistema. Alguns exemples: Fabricació productes de cautxú, activitats immobiliàries i
activitats informàtiques.

Sectors claus: Sectors amb capacitat d’arrossegament endarrera i endavant. Alguns exemples:
Agricultura, indústria alimentària, tèxtil, metall, construcció i comerç a l’engròs.

Sectors independents: Sectors sense capacitat d’arrossegament ni endavant ni endarrera.
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Sectors amb elevat contingut tecnològic

Assalariats que estan empleats a sectors considerats, segons l’informe Indicadors de dinamisme
empresarial de la xarxa ‘Perfil de la ciutat’, d’elevat contingut tecnològic:

Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà – alt
24 Indústries químiques
29 Indústries de la construcció de maquinària
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
34 Fabricació de vehicles de motor
35 Fabricació d’altres materials de transport

Sectors industrials de nivell tecnològic alt
30 Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics
32 Fabricació de materials electrònics
33 Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics

Sectors serveis intensius en coneixement
61 Transport marítim
62 Transport aeri
64 Correus i telecomunicacions
65 Mediació financera
66 Assegurances
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
70 Activitats immobiliàries
71 Lloguer de maquinària
72 Activitats informàtiques
73 Recerca i desenvolupament
74 Altres activitats empresarials
80 Educació
85 Sanitat
92 Activitats culturals i esportives

Anàlisi d’influència dels canvis

Desglossament de la variació del creixement del nombre d’assalariats al llarg de l’últim any atribuït
a tres conceptes teòrics:

Dinàmica general: Creixement atribuït a la dinàmica de l’economia catalana. Aquest creixement inercial
s’obté de multiplicar als assalariats de Manresa de l'any anterior per la taxa anual d’increment
d’assalariats de Catalunya.

Estructura productiva: Creixement derivat de l’estructura econòmica pròpia de la ciutat. Aquest
component s’obté aplicant a cadascun dels sectors econòmics de Manresa la taxa de creixement
registrada a Catalunya i restant el creixement inercial.

Dinàmica pròpia: Creixement atribuït a la dinàmica pròpia de la ciutat. S’obté calculant el diferencial
del creixement real de la ciutat menys l’atribuït al creixement inercial i l’atribuït a l’estructura
productiva.
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Informe de conjuntura

L’indicador sintètic del clima empresarial de conjuntura del Bages presenta un
valor negatiu en cadascun dels seus components: Cartera de comandes,
facturació, ocupació i utilització de la capacitat productiva. Aquesta percepció
negativa sobre la conjuntura econòmica que mostra el teixit empresarial de la
comarca està en consonància amb el context econòmic actual. De fet, els
indicadors del clima industrial de l’economia catalana i espanyola que elaboren
l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Instituto Nacional de Estadística (INE)
respectivament segueixen trajectòries gairebé calcades a les del clima empre-
sarial del Bages elaborat per l’Ajuntament de Manresa.

Les perspectives adverses que s’extreuen de la interpretació dels indicadors
del clima empresarial estan en sintonia amb l’evolució del mercat de treball.
En aquest sentit, el nombre de desocupats de la ciutat ha passat dels 2.610
aturats registrats a finals de juny del 2007, als 3.531 desocupats registrats
en el mes de juny de l’any 2008. Els col·lectius que concentren els majors
increments de desocupació són el de la construcció (82,5% d’increment de
la desocupació al llarg de l’últim any) i el dels aturats sense ocupació anterior.
La conjuntura econòmica actual fa que la desocupació, tant en termes absoluts
com en termes relatius i tant a nivell manresà com a nivell català, augmenti
mes rera mes. Val a dir, però, que el nivell de desocupació actual del mercat
de treball de Manresa és similar al de Catalunya. De fet, a 30 de juny de 2008,
el 7,2% de la població d’entre 16 i 65 anys de Manresa es troba en situació
d’atur; a Catalunya, el 6,3%; i al Bages el 7,0%.

Pel que fa referència a la contractació laboral, a Manresa s’han registrat un
total de 23.657 contractes de treball al llarg dels últims dotze mesos; el 19,2%
dels quals han estat de caràcter indefinit (a Catalunya, el 17,1%). Mentre les
dones han signat el 51% dels contractes que s’han registrat al llarg de l’últim
any; a Catalunya, les dones han registrat el 48%.

Segon
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2008

1

1. EDITORIAL



Font: Ajuntament de Manresa

2

Clima empresarial de conjuntura. Bages

Font: Ajuntament de Manresa i Institut d’Estadística de Catalunya

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Clima de conjuntura

2. DINAMISME ECONÒMIC

2.1. Clima de conjuntura



Risc de deslocalització

3

Sectors segons capacitat d’arrossegament. 30 juny de 2008

2.2. Dinamisme empresarial



4

Evolució sectors amb elevat contingut tecnològic

Evolució sectors clau (arrossegament endavant i enrere)



5

Evolució anual de l’ocupació segons subsectors

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

Comparativa territorial

3. MERCAT DE TREBALL

3.1. Ocupació



6

Tipus de contractació per sexe

Anàlisi d’influència dels canvis. Evolució anual.

Contractació indefinida / Contractació. Comparativa territorial

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.2. Contractació



7

Contractació dones / Contractació. Segon trimestre 2008

Contractació indefinida / Contractació. Evolució



8

Composició de la desocupació. 30 juny de 2008

Contractació dones / Contractació. Tercer trimestre 2007 - Segon trimestre 2008

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.3. Desocupació
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Desocupació / Població potencialment activa. 30 juny 2008

Evolució desocupació

Manresa Catalunya
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Desocupació per sexe: Dones desocupades / total desocupats

Desocupació / Població potencialment activa. Evolució
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Assalariats versus aturats segons sector econòmic de procedència. 30 juny 2008

Piràmide d’edats dels desocupats. 30 juny 2008
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Indicadors de consum

Evolució anual de la desocupació segons subsector de procedència

Font: Ajuntament de Manresa

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

4. CONSUM



Clima empresarial de conjuntura

Els diferents índexs calculats en aquest apartat han estat elaborats a partir d’una metodologia
desenvolupada pel Departament d’Economia Aplicada de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat
Pompeu Fabra.
Les dades s’obtenen a partir d’enquestes telefòniques a cinquanta empreses del Bages.

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Comparativa del clima empresarial de conjuntura del Bages amb l’indicador de clima industrial de
Catalunya i Espanya que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Risc de deslocalització

Assalariats que estan empleats a sectors amb un risc de ser deslocalitzat elevat. Són els sectors que
més podrien patir, en un futur, decisions de deslocalització per part de les empreses (sobretot
multinacionals) ubicades al territori. Segons Sala i Torres (2005), els sectors que es consideren amb
un elevat risc de patir deslocalització són els següents:

17 Indústries tèxtils
18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
19 Cuir, marroquineria, basteria, talabarderia i sabateria
25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics.
30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
32 Materials electrònics, aparells de ràdio, televisió i comunicació.
33 Equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria.
34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
35 Fabricació d'altres materials de transport.

Capacitat d’arrossegament

Classificació dels assalariats segons la capacitat d’arrossegament del sector.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endarrera: Sectors que per poder produir una unitat del seu
output requereixen, en una proporció comparativament superior a altres, de més inputs intermedis
procedents d’altres sectors. Fruit dels seus efectes multiplicadors, ‘arrosseguen’ la resta de sectors i
afavoreixen el creixement. Alguns exemples: Indústries extractives, càrnies, làcties, restaurants i
recerca.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endavant: Sectors que generen un producte final que d’altres
sectors requereixen, en elevada mesura, per a la seva producció. Són sectors que poden provocar colls
d’ampolla al sistema. Alguns exemples: Fabricació productes de cautxú, activitats immobiliàries i
activitats informàtiques.

Sectors claus: Sectors amb capacitat d’arrossegament endarrera i endavant.
Alguns exemples: Agricultura, indústria alimentària, tèxtil, metall, construcció i comerç a l’engròs.

Sectors independents: Sectors sense capacitat d’arrossegament ni endavant ni endarrera.
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Sectors amb elevat contingut tecnològic

Assalariats que estan empleats a sectors considerats, segons l’informe Indicadors de dinamisme
empresarial de la xarxa ‘Perfil de la ciutat’, d’elevat contingut tecnològic:

Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà – alt
24 Indústries químiques
29 Indústries de la construcció de maquinària
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
34 Fabricació de vehicles de motor
35 Fabricació d’altres materials de transport

Sectors industrials de nivell tecnològic alt
30 Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics
32 Fabricació de materials electrònics
33 Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics

Sectors serveis intensius en coneixement
61 Transport marítim
62 Transport aeri
64 Correus i telecomunicacions
65 Mediació financera
66 Assegurances
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
70 Activitats immobiliàries
71 Lloguer de maquinària
72 Activitats informàtiques
73 Recerca i desenvolupament
74 Altres activitats empresarials
80 Educació
85 Sanitat
92 Activitats culturals i esportives

Anàlisi d’influència dels canvis

Desglossament de la variació del creixement del nombre d’assalariats al llarg de l’últim any atribuït
a tres conceptes teòrics:

Dinàmica general: Creixement atribuït a la dinàmica de l’economia catalana. Aquest creixement inercial
s’obté de multiplicar als assalariats de Manresa de l'any anterior per la taxa anual d’increment
d’assalariats de Catalunya.

Estructura productiva: Creixement derivat de l’estructura econòmica pròpia de la ciutat. Aquest
component s’obté aplicant a cadascun dels sectors econòmics de Manresa la taxa de creixement
registrada a Catalunya i restant el creixement inercial.

Dinàmica pròpia: Creixement atribuït a la dinàmica pròpia de la ciutat. S’obté calculant el diferencial
del creixement real de la ciutat menys l’atribuït al creixement inercial i l’atribuït a l’estructura
productiva.
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Informe de conjuntura

L’indicador sintètic del clima empresarial de conjuntura del Bages, elaborat
per l’Ajuntament de Manresa, presenta valor negatiu per quart trimestre
consecutiu. Aquest indicador i els de clima industrial de Catalunya i Espanya,
elaborats per l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Instituto Nacional de
Estadística respectivament, mantenen trajectòries idèntiques. Mentre els
components de l’indicador comarcal que fan referència a cartera de comandes
i facturació presenten valors negatius, el component que fa referència a la
utilització de la capacitat productiva ha registrat un increment respecte trimestres
anteriors, assolint un valor del 82%. Es tracta d’un aspecte important i caldrà
estar atents a la tendència que aquest concepte registri en propers trimestres.
En cas de mantenir-se en uns valors superiors al 80%, es deduiria que el teixit
productiu ja haurà ajustat la necessitat de força de treball al nou context
econòmic.

La informació que es desprèn de l’ocupació i de la desocupació va en la mateixa
línia que l’indicador del clima empresarial. Al llarg de l’últim any, l’ocupació
ha disminuït i la desocupació ha augmentat. A Manresa, tant el nombre
d’assalariats com el nombre de treballadors per compte propi han disminuït en
els últims dotze mesos. Al mateix temps, el nombre de persones en situació
d’atur ha augmentat. Si bé l’evolució del mercat laboral de Manresa ha estat
similar a la de Catalunya, es registra una asincronia entre l’evolució de l’ocupació
per compte propi de la ciutat i el Principat: Mentre el nombre de treballadors
autònoms de Catalunya ha augmentat un 2,0% al llarg dels últims dotze mesos,
a Manresa ha disminuït un 2,8%. La raó principal d’aquesta disminució rau en
la composició estructural del col·lectiu dels treballadors per compte propi de
Manresa: Activitats econòmiques que a Catalunya registren disminucions
importants del contingent de treballadors per compte propi tenen una major
presència a Manresa que no pas al Principat; és el cas del tèxtil (1,5% dels
treballadors autònoms de Manresa i 1,2% dels de Catalunya), el metall (4,0%
a Manresa i 2,0% a Catalunya), la venda i reparació de vehicles de motor
(3,5% i 2,5%) i el comerç al detall (19,0% i 17,4%).
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Clima empresarial de conjuntura. Bages

Font: Ajuntament de Manresa i Institut d’Estadística de Catalunya

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Clima de conjuntura

2. DINAMISME ECONÒMIC

2.1. Clima de conjuntura



Risc de deslocalització

3

Sectors segons capacitat d’arrossegament. 30 setembre de 2008

2.2. Dinamisme empresarial



4

Evolució sectors amb elevat contingut tecnològic

Evolució sectors clau (arrossegament endavant i enrere)



5

Evolució anual de l’ocupació segons subsectors

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

Comparativa territorial

3. MERCAT DE TREBALL

3.1. Ocupació
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Tipus de contractació per sexe

Anàlisi d’influència dels canvis. Evolució anual.

Contractació indefinida / Contractació. Comparativa territorial

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.2. Contractació
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Contractació dones / Contractació. Tercer trimestre 2008

Contractació indefinida / Contractació. Evolució
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Composició de la desocupació. 30 setembre de 2008

Contractació dones / Contractació. Tercer trimestre 2007 - Tercer trimestre 2008

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.3. Desocupació
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Desocupació / Població potencialment activa. 30 setembre 2008
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Desocupació per sexe: Dones desocupades / total desocupats

Desocupació / Població potencialment activa. Evolució
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Assalariats versus aturats segons sector econòmic de procedència. 30 setembre 2008

Piràmide d’edats dels desocupats. 30 setembre 2008
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Indicadors de consum

Evolució anual de la desocupació segons subsector de procedència

Font: Ajuntament de Manresa

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS
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Clima empresarial de conjuntura

Els diferents índexs calculats en aquest apartat han estat elaborats a partir d’una metodologia
desenvolupada pel Departament d’Economia Aplicada de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat
Pompeu Fabra.
Les dades s’obtenen a partir d’enquestes telefòniques a cinquanta empreses del Bages.

Indicador de clima empresarial i clima industrial

Comparativa del clima empresarial de conjuntura del Bages amb l’indicador de clima industrial de
Catalunya i Espanya que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Risc de deslocalització

Assalariats que estan empleats a sectors amb un risc de ser deslocalitzat elevat. Són els sectors que
més podrien patir, en un futur, decisions de deslocalització per part de les empreses (sobretot
multinacionals) ubicades al territori. Segons Sala i Torres (2005), els sectors que es consideren amb
un elevat risc de patir deslocalització són els següents:

17 Indústries tèxtils
18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
19 Cuir, marroquineria, basteria, talabarderia i sabateria
25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics.
30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
32 Materials electrònics, aparells de ràdio, televisió i comunicació.
33 Equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria.
34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
35 Fabricació d'altres materials de transport.

Capacitat d’arrossegament

Classificació dels assalariats segons la capacitat d’arrossegament del sector.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endarrera: Sectors que per poder produir una unitat del seu
output requereixen, en una proporció comparativament superior a altres, de més inputs intermedis
procedents d’altres sectors. Fruit dels seus efectes multiplicadors, ‘arrosseguen’ la resta de sectors i
afavoreixen el creixement. Alguns exemples: Indústries extractives, càrnies, làcties, restaurants i
recerca.

Sectors amb efectes d’arrossegament cap endavant: Sectors que generen un producte final que d’altres
sectors requereixen, en elevada mesura, per a la seva producció. Són sectors que poden provocar colls
d’ampolla al sistema. Alguns exemples: Fabricació productes de cautxú, activitats immobiliàries i
activitats informàtiques.

Sectors claus: Sectors amb capacitat d’arrossegament endarrera i endavant.
Alguns exemples: Agricultura, indústria alimentària, tèxtil, metall, construcció i comerç a l’engròs.

Sectors independents: Sectors sense capacitat d’arrossegament ni endavant ni endarrera.
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Sectors amb elevat contingut tecnològic

Assalariats que estan empleats a sectors considerats, segons l’informe Indicadors de dinamisme
empresarial de la xarxa ‘Perfil de la ciutat’, d’elevat contingut tecnològic:

Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà – alt
24 Indústries químiques
29 Indústries de la construcció de maquinària
31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
34 Fabricació de vehicles de motor
35 Fabricació d’altres materials de transport

Sectors industrials de nivell tecnològic alt
30 Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics
32 Fabricació de materials electrònics
33 Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics

Sectors serveis intensius en coneixement
61 Transport marítim
62 Transport aeri
64 Correus i telecomunicacions
65 Mediació financera
66 Assegurances
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
70 Activitats immobiliàries
71 Lloguer de maquinària
72 Activitats informàtiques
73 Recerca i desenvolupament
74 Altres activitats empresarials
80 Educació
85 Sanitat
92 Activitats culturals i esportives

Anàlisi d’influència dels canvis

Desglossament de la variació del creixement del nombre d’assalariats al llarg de l’últim any atribuït
a tres conceptes teòrics:

Dinàmica general: Creixement atribuït a la dinàmica de l’economia catalana. Aquest creixement inercial
s’obté de multiplicar als assalariats de Manresa de l'any anterior per la taxa anual d’increment
d’assalariats de Catalunya.

Estructura productiva: Creixement derivat de l’estructura econòmica pròpia de la ciutat. Aquest
component s’obté aplicant a cadascun dels sectors econòmics de Manresa la taxa de creixement
registrada a Catalunya i restant el creixement inercial.

Dinàmica pròpia: Creixement atribuït a la dinàmica pròpia de la ciutat. S’obté calculant el diferencial
del creixement real de la ciutat menys l’atribuït al creixement inercial i l’atribuït a l’estructura
productiva.

14

Ajuntament de Manresa. Servei de Desenvolupament
Plaça Major, 1 08241 Manresa. Tel. 93 878 23 00.
promoe@ajmanresa.cat
www.ajmanresa.cat
(Apartat Informació socioeconòmica del menú Ciutat emprenedora)



 

  Pàg. 24 

 
6.2 INFORME SOCIOECONÒMIC DE MANRESA 2007 

 
 



ii

Imprès en paper ecològic

Edita

Ajuntament de Manresa

Servei de Desenvolupament

Equip de treball

Alain Jordà Pempelonne

Anna Pons Vilaseca

David Hernández Massegú

Pere Massegú Bruguera

Ramon Culleré Córdoba

Disseny gràfi c i impressió

Copisteria Sarrió, S.L.

Correspondència i consultes

Servei de Desenvolupament

Ajuntament de Manresa

Plaça Major, 1

08241 Manresa

Correu electrònic: rcullere@ajmanresa.org

Web: www.ajmanresa.cat

INFORME SOCIOECONÒMIC DE MANRESA 2007



v

1.  Territori i clima  _______________________________________    3

2.  Infrastructures de transport  ___________________________    4
2.1.  Infrastructura viària ____________________________________    4
2.2.  Infrastructura ferroviària  _______________________________    6

1.  Demografi a  __________________________________________   11

1.1.  Estructura demogràfi ca  ________________________________   12

1.2.  Moviments de població  ________________________________   14

1.3.  Barris  _______________________________________________   17

1.4.  Pla de Bages  _________________________________________   22

2.  Qualitat de vida  ______________________________________   24

2.1.  Salut  _______________________________________________   24

2.2.  Coneixement  ________________________________________   26

2.3.  Serveis socials  ________________________________________   27

1.  Població activa  _______________________________________   31

1.1.  Població potencialment activa  __________________________   32

1.2.  Cens any 2001  _______________________________________   32

1.3.  Estimació població activa  ______________________________    32

2.  Atur  ________________________________________________   34

2.1.  Evolució  ____________________________________________   34

2.2.  Comparativa territorial  _________________________________   34

2.3.  Perfi l de l’aturat  ______________________________________   35

3.  Contractació  _________________________________________   41

4.  Ocupació  ____________________________________________   44

4.1.  Treballadors per compte d’altri  __________________________   44

4.2.  Treballadors per compte propi ___________________________   46

1.  Economia globalitzada  ________________________________   49

1.1.  Conjuntura econòmica  ________________________________   49

1.2.  Sistema fi nancer  ______________________________________   49

1.3.  Mercat energètic  _____________________________________   51

2.  Les economies de Catalunya i el Bages  __________________   53

2.1.  Estructura econòmica  _________________________________   53

2.2.  Conjuntura econòmica  ________________________________   54

2.3.  Conjuntura segons components del PIB  ___________________   56

1.  Dinamisme empresarial: Visió transversal  _______________   59

1.1.  Nivell tecnològic  _____________________________________   59

1.2.  Capacitat d’arrossegament  _____________________________   60

1.3.  Risc de deslocalització  _________________________________   61

PRESENTACIÓ

I. MEDI FÍSIC

II. SOCIETAT

III. MERCAT DE TREBALL

IV. ENTORN ECONÒMIC

V. SECTORS PRODUCTIUS



vi

2.  Indústria  _____________________________________________  62

2.1.  El sector metal·lúrgic ____________________________________  65

2.2.  El sector tèxtil  _________________________________________  65

2.3.  La indústria alimentària  _________________________________  66

3.  Habitatge i construcció  _________________________________  67

3.1.  Context  ______________________________________________  67

3.2.  Mercat de l’habitatge  ___________________________________  67

        3.2.1.  El mercat de lloguer  _______________________________  68

        3.2.2.  El mercat de compra - venda  ________________________  69

3.3.  Activitat constructora  __________________________________  69

3.4.  Antiguitat dels edifi cis  __________________________________  71

4.  Comerç  _______________________________________________  73

4.1.  Evolució general del sector  ______________________________  73

4.2.  Dades de l’oferta comercial  ______________________________  73

4.3.  Ocupació  ____________________________________________  75

4.4.  Percepció i expectatives  ________________________________  75

5.  Serveis  _______________________________________________  77

5.1.  Sector terciari  _________________________________________  77

5.2.  Sector quaternari  ______________________________________  78

5.3.  Sector quinari  _________________________________________  79

1.  Indicadors bàsics  ______________________________________  83

2.  Coneixement i innovació  _______________________________  86

3.  Dinàmica empresarial  _________________________________  88

VI. PERFIL DE LA CIUTAT





3

Manresa està ubicada al centre geogràfi c de Cata-
lunya, prop de l’angle de confl uència dels corre-
dors biològics i fl uvials del Cardener i el Llobregat. 
La ciutat és el nucli d’una àrea metropolitana, co-
neguda com sistema urbà Pla de Bages, que depas-
sa els límits administratius del municipi. Manresa 
constitueix un centre administratiu, comercial, 
productiu i de lleure d’abast supracomarcal. A ni-
vell administratiu, la ciutat és capital de comarca i 
aspira a tenir un paper rellevant en la futura divisió 
territorial de Catalunya. De fet, al llarg de l’any 
2006, diferents departaments de la Generalitat han 
anat reestructurant la seva organització territorial i 
la capital del Bages s’assenta com a capital de l’àrea 
central. A nivell de serveis, l’oferta comercial i de 
lleure de la ciutat satisfà bona part de la demanda 
dels residents del sistema urbà Pla de Bages.

El terme municipal de Manresa, estructurat en 53 
seccions censals, ocupa una superfície de 41,66 
km2. Prenent la Seu com a punt de referència, la 
ciutat es troba a 238 metres d’alçada respecte el ni-
vell del mar i té una orografi a marcada per diferents 
turons. Si bé la ciutat creix de forma cohesionada, 
uns pocs barris perifèrics es troben desconnectats 
del centre. El municipi no es caracteritza per la in-

teracció entre espais urbans i zones verdes, sinó que 
les zones verdes confi guren una anella a l’entorn de 
l’àrea urbana. Tot i que Manresa disposa d’un mar-
cat nucli urbà, l’intens procés de creixement i de 
transformació de la ciutat experimentat els darrers 
anys condueix vers una progressiva descentralitza-
ció funcional.

El clima de Manresa és mediterrani amb tendèn-
cia continental, és a dir, un clima sec amb estius 
calorosos i hiverns freds. L’any 2006 ha estat més 
calorós i sec de l’habitual. La temperatura mitjana 
anual (15,7 graus) ha estat la segona més elevada 
en els últims trenta-set anys, la temperatura mitja-
na registrada en nou dels dotze mesos de l’any ha 
estat ben superior a la mitjana d’anys anteriors i les 
temperatures mitjanes dels mesos d’abril, maig i oc-
tubre han estat les més elevades registrades en els 
darrers trenta-set anys. L’any 2006 ha estat un any 
de sequera en el qual la poca pluja caiguda ha estat 
mal repartida: El nivell de precipitacions registrat 
(392 litres de pluja acumulada per metre quadrat) 
correspon al 75% de la pluja anual mitjana registra-
da durant els últims trenta-cinc anys. La meitat de 
la poca aigua caiguda en aquestes precipitacions s’ha 
concentrat en només dos mesos; gener i setembre.

1. TERRITORI I CLIMA

1.1. Mapes

Font: Institut Cartogràfi cs de Catalunya

Catalunya

Bages
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En els últims anys, la mobilitat, tant de població 
com de mercaderies, s’ha incrementat més que el 
PIB. Les infrastructures de transport són cabdals pel 
desenvolupament i uns bons eixos de comunicació 
són condició indispensable per a que l’economia 
d’un territori sigui competitiva. El requeriment 
d’una bona xarxa d’infrastructures s’accentua, si cap, 
quan es tracta d’una ciutat com Manresa que és un 
important node de comunicacions. La necessitat de 
Manresa de disposar d’unes bones connexions amb 
l’àrea d’infl uència i amb l’àrea de dependència són 
vitals pel futur de l’economia de la ciutat.

La nova planifi cació territorial pretén reforçar les 
relacions entre les comarques centrals a través del 
desdoblament de l’Eix Transversal, l’Eix Diago-
nal i la construcció de l’Eix Transversal ferroviari. 
En l’actualitat, les capitals de l’Anoia, del Bages i 
d’Osona mantenen més relació amb Barcelona que 
no pas entre elles mateixes, desaprofi tant la seva 
proximitat geogràfi ca. Un dels principals reptes ac-
tuals, dins aquest context de nova planifi cació terri-
torial, és el d’avançar vers una mobilitat més sosteni-
ble amb un major ús del transport públic.

2.1. Infrastructura viària

La mobilitat a l’interior de la ciutat es caracterit-
za per la creixent saturació. Els vehicles privats no 
troben lloc als aparcaments públics, es generen im-
portants col·lapses circulatoris i el transport públic 
no s’erigeix com l’alternativa. No obstant això, els 
ambiciosos canvis que s’estan duent a terme en les 
línies de bus urbà i una major sensibilització en el 
desús del vehicle privat haurien de ser determinants 
per millorar la circulació.

El bus urbà de Manresa connecta els barris amb 
el centre neuràlgic de la ciutat. Els dies laborables 
circulen cinc línies: Balconada, la Parada, Mion, 
Sagrada Família - Font dels Capellans i Sant Pau – 
Viladordis – Els Dolors. La freqüència de pas dels 
autobusos oscil·la entre 10 minuts (Balconada) 
i més de dues hores (Sant Pau – Viladordis – Els 
Dolors). En dies festius, l’oferta es redueix a dues 
línies que surten del centre en direcció la Balconada 

o la Parada amb un interval de pas de mitja hora. El 
sistema de transport urbà no afavoreix la intermo-
dalitat amb el ferrocarril perquè la línia que passa 
per la RENFE i els FGC només té sis expedicions 
diàries i no està integrada al sistema tarifari de l’àrea 
metropolitana.

Des de l’any 1997, l’Eix Transversal uneix la Plana 
de Lleida amb les comarques gironines, superant els 
tradicionals itineraris que convertien Barcelona i el 
corredor litoral en zona de pas de qualsevol desplaça-
ment dins el país. Des de l’òptica manresana, l’Eix 
ha suposat una important millora en la comunicació 
vers est i oest. Malgrat això, l’existència d’un sol carril 
en la majoria de trams, l’alentiment que provoquen 
els vehicles pesants i el continu increment de trànsit 
disminueixen l’efi ciència d’aquesta via. Per aquests 
motius, la Generalitat va anunciar l’any 2005 el seu 
desdoblament i, l’any 2006, el projecte ha entrat en 
fase d’exposició pública. Es preveu que aquesta nova 
autovia, formada per dues calçades de 3,5 metres per 
sentit i amb carrils addicionals en determinats trams 
per a poder avançar els vehicles pesants, estigui com-
pletament acabada el segon semestre del 2011.

L’Eix del Llobregat (C-16) forma part de l’itinerari 
E-9, una ruta europea que enllaça Barcelona amb 
París en línia recta passant per Toulouse, Limoges 
i Orléans. El tram de l’Eix del Llobregat que uneix 
Manresa amb els Pirineus permet una bona comuni-
cació entre el Berguedà i el Bages alhora que reforça 
els moviments entre els pobles del seu recorregut. 
De fet, de les dades del Cens del 2001 es desprèn 
que aquest és un dels principals eixos de mobilitat 
obligada al voltant de Manresa. El tram nord de 
l’Eix del Llobregat, prolongació de l’autopista Te-
rrassa – Manresa, no és pas una via de pagament 
directe, sinó que es gestiona a través de peatges a 
l’ombra, a càrrec del pressupost de la Generalitat. La 
C-16 suporta moltes retencions els caps de setmana, 
sobretot en temporada d’esquí, i en l’actualitat es 
treballa en el seu desdoblament. Entre Berga i Man-
resa, tan sols falta desdoblar el tram que va de Puig-
reig a Gironella; està previst que el desdoblament 
d’aquest tram estigui fi nalitzat l’octubre de l’any 
2007. L’estudi informatiu del projecte d’obra del 
tram que enllaça Berga i Bagà està en fase de redac-

2. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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ció. Quan aquest últim tram estigui enllestit, només 
restarà el tram entre Bagà i Puigcerdà per completar 
la part del traçat corresponent a Catalunya. No obs-
tant això, el projecte no avança per la banda francesa 
i els Pirineus segueixen constituint una barrera.

Un tercer eix que confl ueix a Manresa és l’anomenat 
Eix Diagonal, que en el futur unirà Manresa, Igua-
lada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
Actualment només està en servei un 48% de la in-
frastructura prevista. Aquest eix farà que les capitals 
del Bages i l’Anoia estiguin més properes i esdevin-
drà una àgil via d’unió de Manresa amb el Camp de 
Tarragona. L’any 2005 es va fi nalitzar la construcció 
del tram entre Castellfollit del Boix i Sant Salvador 
de Guardiola, però encara no s’han iniciat les obres 
de la resta de trams. Fruit del delicat pas pel bosc de 
la Suanya, el traçat entre Sant Salvador i Manresa 
està pendent d’aprovació.

A diferència d’altres ciutats mitjanes de la Catalun-
ya Central com són Vic i Igualada, les connexions 
de Manresa amb l’àrea metropolitana de Barcelona 
tenen mancances difícils de resoldre. Els dos princi-
pals traçats per arribar a la ciutat comtal presenten 
problemàtiques diferents. L’alternativa que segueix el 
curs del riu Llobregat presenta problemes severs de 
congestió i l’alternativa del Vallès és de pagament.

La C-55 enllaça Abrera, Manresa, Cardona i Sol-
sona. Aquesta via, a Abrera, connecta amb la A-2, 

l’autovia que uneix Barcelona amb Madrid. El tram 
entre Manresa i Abrera només disposa d’un carril 
per cada sentit. La Generalitat ha endegat l’estudi 
informatiu i d’impacte ambiental del projecte de 
desdoblament del tram entre Manresa i Monistrol 
de Montserrat. El recorregut entre Manresa i Sant 
Vicenç és el més problemàtic. Les obres de construc-
ció d’un nou accés a Sant Vicenç, amb una dura-
da prevista de 20 mesos, causen importants reten-
cions i incidències que no s’han pal·liat a través de 
l’alliberament del peatge. Els vehicles que utilitzen 
aquesta via es troben immers en retencions a diari.

Des del 1989, una segona alternativa per anar a Bar-
celona és a través de l’autopista de pagament C-16. 
Tot i que el trànsit ha augmentat un 97% des del 
1997, l’elevat cost del peatge fa que aquesta via es-
tigui infrautilitzada. No obstant això, el tram entre 
Manresa i Terrassa ha registrat increments notoris 
de trànsit: Des de l’any 2001, un 50% en dies labo-
rables i un 22% en dies festius. Les causes d’aquests 
increments s’atribueixen a la continuada activitat 
d’obres a la C-55 i a les bonifi cacions establertes a 
usuaris habituals en hores vall i en dies laborables.

La mobilitat per la xarxa viària interurbana en 
transport públic és molt precària i provoca que el 
transport col·lectiu no constitueixi una alternativa 
real per als que es poden desplaçar en vehicle privat. 
D’aquesta manera, els diferents serveis existents pre-
senten unes xifres de viatgers anuals molt discretes. 

2.1. Evolució trànsits de l’autopista Terrassa - Manresa

Font: Autema
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A més, com que no s’ofereix cap sistema d’integració 
tarifària, els transbordaments es penalitzen.

L’any 2006, el Consell Comarcal del Bages ha posat 
en servei una pàgina web que ha de servir de punt 
de trobada entre oferta i demanda de desplaçaments 
per a compartir viatges. Aquest projecte permet re-
duir el cost del desplaçament, proporcionar un mi-
tjà de transport a aquelles persones que no disposen 
de vehicle propi i reduir el trànsit.

No només cal disposar d’infrastructures ràpides 
sinó que cal que aquestes siguin segures. A Manresa, 
durant l’any 2005, es van produir 284 accidents de 
trànsit en zona urbana que van causar 3 morts, 54 
ferits greus i 327 ferits lleus. Les tres víctimes mor-
tals eren vianants i la meitat dels accidentats eren 
joves d’entre 15 i 29 anys. Aquests accidents s’han 
produït a causa de distraccions i infraccions i, en 
menor mesura, deriven d’una velocitat inadequada. 
En el 32% dels sinistres hi havia implicats conduc-
tors amb menys de tres anys d’experiència.

2.2. Infrastructura ferroviària

El ferrocarril va arribar a Manresa l’any 1859 i va 
permetre que la ciutat jugués un important pa-
per industrial, comercial i de serveis. Observant 
el mapa ferroviari català, es dedueix que Manresa 
està ben comunicada amb la regió metropolitana 
de Barcelona, amb Lleida i, fi ns i tot, amb algun 
municipi del nord de la comarca. La realitat, però, 
queda ben lluny d’aquest escenari. La freqüència, 
el temps de trajecte i l’amplitud d’horaris conver-
teixen el ferrocarril de Manresa en un mitjà de 
transport inefi caç. El Bages no fi gura en l’aposta 
pels serveis de llarg recorregut i és perifèria del de-
fi cient servei de rodalies.

A Manresa hi ha dues operadores ferroviàries             
que transporten viatgers a Barcelona i Lleida i        
mercaderies al Port de Barcelona. RENFE,  l’ope-
radora estatal, explota la línia de rodalies C-4    
Manresa - Sant Vicenç de Calders i la de mitjana 
distància L’Hospitalet - Lleida. Els Ferrocarrils de 

2.2. Xarxa ferroviària de viatgers en servei

Font: Vikipèdia
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la Generalitat de Catalunya (FGC) gestionen el tra-
jecte Man-resa - Barcelona Plaça Espanya, el ramal 
R5 de la línia Llobregat - Anoia, i els ramals cap a 
Súria i Sallent.

El servei de rodalies que ofereix RENFE es per-
llonga fi ns a Sant Vicenç de Calders passant per 
Barcelona. Però la ciutat comtal, en la pràctica, 
divideix el trajecte de Manresa a Sant Vicenç de 
Calders en dos recorreguts diferenciats. De fet, tan 
sols l’1% dels viatgers que té Manresa com origen 
o destí creua a l’altre ramal. L’any 2003, l’últim en 
el qual l’operadora va facilitar dades, van transpor-
tar 720.099 persones amb una mitjana de 2.152 
viatgers sortits de Manresa i 2.311 viatgers baixats 
a Manresa per dia laborable. Sorprèn constatar 
que mentre l’ús de transport públic metropolità 
s’incrementa any rera any, la mitjana d’usuaris del 
servei de rodalies de la RENFE del 2003 s’ha man-
tingut constant durant els deu anys anteriors. La 
freqüència de servei és d’entre 12 i 18 minuts en 
hora punta i de més de mitja hora en la resta del 
dia. El trajecte entre Manresa i la Plaça de Catalun-
ya té una durada que oscil·la entre 67 i 75 minuts. 
Durant vuit hores, entre les deu del vespre i les sis 
del matí, no hi ha servei.

El servei de mitjana distància fi ns a Lleida es troba 
en un estat deplorable. Cap a la capital del Segrià, 
només circulen 3 trens al dia i triguen dues ho-
res i mitja a completar el recorregut. No es tracta 

d’un servei de mitja distància perquè, en realitat, 
els trens s’aturen a totes les parades habituals d’un 
rodalies. Les condicions de viatge no són òptimes 
i la majoria d’usuaris són de baixa renda. Un dels 
dos tipus de vagons que realitzen aquest recorre-
gut no disposa de seients ergonòmics, més que 
necessaris en un trajecte curt en distància (111 
quilòmetres) però llarg en temps. Actualment, la 
línia entre Calaf i Lleida ha estat adequada i el Pla 
d’Infrastructures preveu arranjar la sinuositat i el 
mal estat de la via del tram que resta fi ns a Man-
resa. D’aquesta manera, Manresa estaria millor co-
municada amb Lleida i, per tant, amb la línia d’alta 
velocitat que enllaça Saragossa i Madrid.

Més enllà de qüestions intrínseques del viatge, 
convé assenyalar que l’estació RENFE de Manresa 
no compleix la llei d’accessibilitat i la capacitat de 
l’aparcament de vehicles és massa reduïda.

Els Ferrocarrils de la Generalitat, una segona al-
ternativa per anar en tren a Barcelona, tenen una 
demanda ben inferior a la de RENFE i uns preus 
més elevats. No obstant això, el nombre de viatgers 
ha crescut un 70,5% des del 1993, acostant-se a la 
meitat dels passatgers que transporta l’operadora 
estatal. L’any 2006, la demanda s’ha incrementat 
un 15,1% respecte l’any anterior, però l’oferta no 
ha variat. L’oferta dels Ferrocarrils és inferior a la 
de RENFE i un bitllet senzill de sis zones resulta 
un 39% més car. La freqüència de pas és de 30 

2.3. Evolució viatgers dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Font: Ferrocarrils de la Generalitat
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minuts en hora punta dels dies laborables i d’una 
hora en la resta del dia, en dissabtes i en festius. El 
temps de viatge s’allarga durant 81 minuts i entre 
les deu del vespre i les sis del matí no hi ha servei.

Els indicadors de gestió que publica FGC en l’Anuari 
2006 per a tota la seva xarxa són encoratjadors: 
99,7% de puntualitat i 99,8% d’acompliment dels 
serveis programats. Les tres estacions compleixen 
la llei d’accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda o estan en procés d’ésser adaptades. Pro-
gressivament, s’estan instal·lant escales mecàniques, 

ascensors, màquines autoexpenedores, barreres ta-
rifàries efi cients i pantalles d’informació al client a 
les estacions.

Pel que fa referència al transport de mercaderies, 
les dues operadores transporten sal i potassa proce-
dents de les mines que explota Iberpotash a Sallent 
i Súria. En el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat, 
RENFE no facilita dades, aquestes mercaderies són 
les úniques que ha transportat durant el 2006. El 
transport de potassa ha augmentat un 2% respecte 
l’any anterior; i el de sal, un 23%.
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1. DEMOGRAFIA

Al llarg de les dècades dels vuitanta i dels noran-
ta, l’evolució demogràfi ca de Catalunya es basava 
en moviments naturals de població (naixements i 
defuncions). A nivell municipal, s’incorporava el 
paràmetre de la migració interna de Catalunya. 
Amb el canvi de segle, aquesta dinàmica es tren-
ca i, a partir d’aleshores, importants contingents 
d’immigrants comencen a arribar al Principat. 
Col·lectius que cerquen oportunitats laborals 
inexistents als seus països d’origen detecten, a la 
nostra geografi a, uns teixits productius que reque-
reixen mà d’obra per poder mantenir la seva activi-
tat econòmica. A nivell municipal, però, el lloc de 
residència no sempre coincideix amb l’indret on es 
treballa. Sovint, contingents d’immigrants detec-
ten determinats municipis de la geografi a catalana 
com bons indrets per residir, malgrat que el lloc 
de treball pugui estar llunyà. També es dóna el cas 
invers: Certs municipis amb unes economies que 
ocupen molta població immigrant no són llocs de 

residència habituals d’aquests contingents, ja si-
gui per una manca d’oferta d’habitatge, o per uns 
preus de l’habitatge excessivament elevats. Manre-
sa, en aquest sentit, té un cert equilibri difícil de 
ser mesurat: La ciutat acull immigració resident al 
mateix temps que el teixit productiu de la ciutat 
necessita aquesta població.

Aquests fets han suposat una sèrie de canvis de tal 
magnitud que, avui en dia, cal pensar en clau d’un 
nou ordre demogràfi c. Els canvis demogràfi cs dels 
últims anys han estat ràpids i imprevistos. De fet, 
cap de les projeccions demogràfi ques elaborades 
al llarg dels anys noranta per instituts de prestigi, 
com l’Instituto Nacional de Estadística o l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, va saber preveure, ni 
tan sols intuir, l’arribada de contingents migratoris 
tal i com ha succeït en els últims anys. Amb aquest 
nou ordre demogràfi c, es dibuixa una Manresa 
nova; una Manresa multicultural.

1.1. Els 25 municipis més poblats de Catalunya

Ordre Municipi Població
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Badalona
Sabadell
Terrassa
Tarragona
Lleida
Santa Coloma de Gramenet
Mataró
Reus
Girona
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès

1.605.602
248.150
221.520
200.545
199.817
131.158
125.677
119.056
118.748
101.767

89.890
84.289
81.368
73.774

15 Manresa 71.772
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rubí
El Prat de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Viladecans
Granollers
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Mollet del Vallès
Esplugues de Llobregat
Gavà

70.006
63.069
62.826
61.168
58.940
58.663
57.959
51.713
46.808
44.531

Font: Institut d’Estadística de Catalunya                                                                 Població a 1/1/2006
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Manresa és la quinzena ciutat més poblada de Ca-
talunya. Vint dels vint-i-cinc municipis més po-
blats del Principat es troben a menys de cinquanta 
quilòmetres de Barcelona i els altres cinc municipis 
pertanyen a sistemes urbans que mantenen la seva 
pròpia dinàmica: Girona, Lleida, Manresa, Tarra-
gona i Reus. Aquestes dues últimes ciutats formen 
part del sistema urbà supramunicipal del Camp de 
Tarragona.

El nombre d’habitants a Manresa, a 31 de desem-
bre de 2006, és de 73.971. Aquesta xifra suposa un 
creixement del 14,7% de la població al llarg dels 
últims sis anys. Aquest increment de la població 
entre fi nals de l’any 2000 i fi nals del 2006 es pro-
dueix a un ritme constant d’una mitjana del 2,4% 
anual. En termes absoluts, cada any ha arribat una 
mitjana de 1.576 noves persones a Manresa.

1.1. Estructura demogràfi ca

Una piràmide d’edats és un histograma doble si-
mètric que representa l’estructura per edat i gènere 
d’una població. L’eix d’ordenades és únic i recull 
les edats. L’eix d’abscisses és doble; a la dreta recull 
el contingent de dones de cada edat i a l’esquerra 
el d’homes. La piràmide d’edats conforma una 
útil eina que permet conèixer l’evolució passada, 
l’estructura actual i deixa entreveure la tendència 
futura demogràfi ca d’un territori. Com que la pirà-
mide d’edats és un instrument senzill alhora que 
il·lustratiu, es fa ús d’aquesta eina.

El creixement demogràfi c és el tret que més des-
taca de la comparativa de les piràmides d’edats, 
expressades en valors absoluts, dels anys 2001 i 
2006. La piràmide de l’any 2006 és més volumi-

1.2. Evolució de la població

Any Homes Dones Total absolut relatiu
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

31.679
30.926

30.785
31.168
32.017
32.937
33.523
34.571
35.675
36.492

34.045
33.459

33.314
33.346
33.762
34.380
34.982
35.772
36.653
37.479

65.724
64.385
64.513
64.321
64.099
64.514
65.779
67.317
68.505
70.343
72.328
73.971

-1.339
128

-192
-222
415

1.265
1.538
1.188
1.838
1.985
1.643

-2,0%
0,2%

-0,3%
-0,3%
0,6%
2,0%
2,3%
1,8%
2,7%
2,8%
2,3%

Font: Ajuntament de Manresa                                                                                                                                         Població a 31 de desembre
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nosa que no pas la de l’any 2001. Aquest incre-
ment de població es concentra en el tram d’entre 
els vint i els quaranta anys, que coincideix amb 
l’edat del gruix de la població, tant de fora de la 
Unió Europea com procedent de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, que ha arribat a Manresa al 
llarg d’aquest període de fort creixement demo-
gràfi c. Un segon tret que destaca de la comparati-
va de la piràmide actual de la ciutat i la dibuixada 
cinc anys enrere és el reforçament de la base de 
la piràmide. L’increment demogràfi c de la franja 
fèrtil de la població s’ha traduït en un increment 
del nombre d’infants.

La piràmide d’edats del 31 de desembre del 2006 
de Manresa té una silueta triangular entre els 30 
i els 100 anys. El triangle traçat resulta asimètric 
en dues zones. Per una banda, el cantó femení a 

partir dels 70 anys d’edat té un major volum que el 
cantó masculí; per una altra banda, el tram d’entre 
els trenta i els quaranta anys té un major volum a 
la banda dels homes que no pas a la banda de les 
dones. La part inferior de la piràmide és simètrica i 
presenta les generacions incipients més plenes que 
les generacions precedents.

De la sobreposició de les siluetes de les piràmides 
d’edat de Catalunya i Manresa es desprèn que una 
estructura demogràfi ca i altra són ben similars. Les 
diferències que es detecten són petites. Les cohorts 
de població de més de setanta anys, sobretot per 
la banda femenina, apareixen més ocupades a la 
piràmide d’edats de la ciutat que no pas a la del 
Principat. Per contra, la banda femenina d’entre 
27 i 45 anys apareix més plena a Catalunya que no 
pas a Manresa.

1.3. Piràmides de població

Font: Ajuntament de Manresa
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Malgrat les virtuts ofertes per les piràmides d’edat, 
determinades característiques poblacionals es de-
tecten millor acudint a indicadors demogràfi cs. 
La informació que ofereix la taula 3.4 referma que 
Manresa, al llarg dels últims anys, es rejoveneix, 
o si més no, frena el seu envelliment. La mitjana 
d’edat de la població ha passat dels 42,0 anys de 
fi nals de l’any 2003 als 41,4 anys de fi nals de l’any 
2006. En aquest mateix període de temps, com que 
el gènere masculí ha predominat en els contingents 
migratoris arribats a Manresa, la relació de mascu-
linitat ha augmentat. L’índex de dependència de-
mogràfi ca i la taxa d’envelliment s’han anat reduint 
progressivament al llarg dels últims anys ja que la 
població arribada a la ciutat durant aquest temps 
ha estat per motius econòmics; és a dir, població 
majoritàriament d’entre 20 i 40 anys. Resulta obvi 
que l’arribada de contingents migratoris, juntament 
amb l’increment del nombre dels naixements, ha 
comportat que Manresa disposi d’uns contingents 
de població jove molt més nombrosos del que no 
pas, uns pocs anys enrere, s’hagués pogut preveure.

1.2. Moviments de població

Les variacions al llarg del temps del nombre 
d’habitants d’un determinat territori són fruit o bé 
dels moviments naturals (naixements i defuncions) 
o bé de les migracions (immigració i emigració). 
Malgrat que la gràfi ca del nombre de naixements 
a la ciutat al llarg dels últims anys presenta elevades 
fl uctuacions, la tendència d’aquesta representació 
gràfi ca és clarament ascendent. La mitjana anual 
de naixements a Manresa al llarg de l’últim quin-
quenni del segle XX va ser de 568, la del primer 
lustre del segle següent és de 700 i el nombre de 

naixements al llarg de l’any 2006 ha estat de 922. La 
mitjana anual de defuncions registrada a Manresa 
al llarg de l’últim decenni ha estat de 724 persones; 
no obstant això, s’ha de tenir en consideració que es 
tracta d’una xifra que presenta grans oscil·lacions en 
funció de factors (grips fortes o estius especialment 
calorosos) que afecten la salut dels més fràgils.

El saldo dels moviments naturals no justifi ca els in-
crements de població que ha experimentat la ciu-
tat en els darrers anys, sinó que aquest creixement 
prové de l’arribada de contingents migratoris. En 
el cas de Manresa, parlar de migració equival quasi 
exclusivament a parlar d’immigració. No deixa de 
ser cert que part de la població de Manresa emi-
gra de la capital del Bages per anar a residir a Pla 
de Bages; però es tracta d’unes dades modestes si 
es comparen amb els contingents de població de 
fora de Manresa que estableixen la seva residència 
en aquesta ciutat. L’arribada d’importants corrents 
migratoris a la ciutat es va iniciar amb el canvi de 
segle i el fenomen ha estat de tal magnitud que, 
sense cap mena de dubte, deixarà petjada en gene-
racions futures. Val la pena, doncs, detenir-se en 
analitzar com és la Manresa multicultural que la 
migració està modelant.

Població segons lloc de naixement

La taula de l’evolució de la població de Manresa se-
gons el lloc de naixement presenta unes tendències 
molt marcades. A grans trets i, en números rodons, 
dues terceres parts de la població de Manresa ha 
nascut a Catalunya i l’altra tercera part es divideix 
en dues d’iguals: Els nascuts a l’Estat espanyol sen-
se comptar Catalunya i els nascuts fora de l’Estat 
espanyol.

1.4. Indicadors demogràfi cs

Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006

Indicador H D Total H D Total H D Total H D Total
Edat mitjana
Densitat (Hab. / Km2 sòl urbà)
Relació de masculinitat (%)
Dependència demogràfi ca (%)
Taxa d’envelliment (%)
Nens per dones en edat fèrtil
Extracomunitaris (%)

40,0

45,2
17,1
10,6

44,0

58,7
24,6

9,7

42,0
9.454

95,8
51,8
21,0
20,3

8,7

39,7

44,4
16,3
11,2

43,8

57,1
23,8

9,9

41,8
9.708

96,6
50,6
20,1
21,1
10,7

39,5

43,8
15,8
11,6

43,5

57,0
23,2
10,4

41,5
9.982

97,3
50,2
19,5
22,0
13,0

39,5

43,5
15,5
12,0

43,3

56,5
22,7
10,7

41,4
10.209

97,4
49,8
19,2
22,7
13,1

Font: Ajuntament de Manresa
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La població de Manresa nada a la pròpia ciutat s’ha 
mantingut constant entorn els 34.500 habitants. 
En un context d’importants increments de pobla-
ció, la població nascuda al Bages ha anat perdent 
presència amb una cadència d’1,2 punts percen-
tuals per any. La població de Manresa nascuda al 
Bages representava, l’any 2002, el 59,6% de la po-
blació; el 2004, el 57,2%; i el 2006, el 54,7%.

La població nascuda a la resta de les comarques 
barcelonines, principalment Vallès Occidental, 
Vallès Oriental i Barcelonès, ha augmentat al llarg 
dels últims quatre anys a un ritme anual mitjà del 
4,9%. En tractar-se d’uns increments ben supe-
riors al creixement demogràfi c de la ciutat, el pes 
d’aquest col·lectiu sobre el total de la població ha 
anat augmentant progressivament. El 9,3% de la 
població de Manresa ha nascut a les comarques 
barcelonines excloent el Bages.

El col·lectiu de la població manresana nascuda a 
l’Estat espanyol però fora de les comarques bar-
celonines ha anat perdent pes al llarg dels últims 

anys, tant en números absoluts com en números 
relatius. A fi nals de l’any 2001, hi havia a Manresa 
16.522 persones nascudes a l’Estat espanyol però 
de fora de les comarques barcelonines (25,1% de 
la població); a fi nals de l’any 2006, n’hi ha 15.268 
(20,6% de la població).

Si bé d’entre els col·lectius de les persones nascudes 
fora de l’Estat espanyol, el més nombrós és el dels 
nascuts al Magrib; aquest col·lectiu ha anat perdent 
pes al llarg dels últims anys. Els 4.957 habitants de 
Manresa nascuts al Magrib representen el 43,6% de 
la població nascuda fora de l’Estat espanyol; l’any 
2001 eren 2.252 i en representaven el 59,2%.

El col·lectiu dels manresans nascuts a Amèrica 
Llatina s’ha incrementat, en els últims anys, a un 
ritme mitjà anual de 465 persones. D’aquesta ma-
nera, mentre els 784 habitants nascuts a l’Amèrica 
Llatina que a fi nals de l’any 2001 residien a Man-
resa i representaven l’1,2% de la població; a fi nals 
de l’any 2006, són 3.109 i en representen el 4,2% 
de la població.

1.5. Població segons lloc de naixement

Lloc de naixement 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Manresa
Resta del Bages
Resta comarques barcelonines
Comarques gironines
Comarques lleidatanes
Comarques tarragonines

34.411
5.558
5.483

332
1.944

300

34.377
5.714
5.670

340
1.900

298

34.392
5.784
5.899

340
1.868

294

34.426
5.832
6.226

346
1.844

295

34.493
5.849
6.561

353
1.768

297

34.577
5.885
6.864

347
1.766

299

Catalunya 48.028 48.299 48.577 48.969 49.321 49.738
Andalusia
Castella la Manxa
Castella i Lleó
Extremadura
Aragó
Resta d’Espanya

7.636
1.781
1.033

836
827

1.833

7.482
1.737
1.017

831
823

1.833

7.372
1.699
1.003

821
803

1.823

7.263
1.660
1.006

806
789

1.825

7.094
1.606

985
803
771

1.814

6.945
1.577

969
795
756

1.814

Espanya i fora de Catalunya 13.946 13.723 13.521 13.349 13.073 12.856
Resta d’Europa
Magrib
Resta d’Àfrica
Amèrica Llatina
Amèrica del Nord
Àsia
Oceania

534
2.252

99
784

20
115

1

756
2.907

158
1.283

26
163

2

920
3.341

235
1.664

28
217

2

1.198
3.988

352
2.121

32
329

5

1.613
4.741

492
2.624

33
426

5

2.064
4.957

651
3.109

34
557

5

Fora d’Espanya 3.805 5.295 6.407 8.025 9.934 11.377
Total 65.779 67.317 68.505 70.343 72.328 73.971

Font: Ajuntament de Manresa
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Població segons nacionalitat

La informació demogràfi ca que s’extreu del Padró 
de la població no difereix gaire si es consulta a ni-
vell de lloc de naixement o bé si es consulta a ni-
vell de nacionalitat. De consultar la informació a 
partir del lloc de naixement, s’extreu que 11.377 
habitants de Manresa han nascut fora de l’Estat 
espanyol i, al mateix temps, si la consulta es fa a 
partir de la nacionalitat, resulta que 10.970 man-
resans tenen passaport de fora d’Espanya. Petites 
diferències.

A Manresa, hi conviu població de 97 estats, si 
bé bona part d’aquests països té una representa-
ció quasi testimonial a la ciutat; 53 països tenen 
una representació de menys de deu persones, 27 
països tenen una representació d’entre 10 i 100 
habitants, 9 països tenen més de cent habitants i 
menys de 250 i les nacionalitats dels vuit països 
més representats són Senegal (358 habitants), Co-
lòmbia (367), Bolívia (396), Xina (455), Equador 
(775), Romania (875), Marroc (5.164) i Espanya 
(63.001). El 12,7% de la població de Manresa és 
de fora de la Unió Europea.

1.6. Població segons nacionalitat

Nacionalitat 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya
Resta d’Unió Europea
Resta d’Europa
Magrib
Resta d’Àfrica
Amèrica Llatina
Amèrica del Nord
Àsia
Oceania

62.439
172
104

2.293
86

561
11

112
1

62.525
254
266

2.961
145

1.001
15

148
2

62.640
278
409

3.391
228

1.340
20

197
2

62.789
345
640

4.136
354

1.736
23

318
2

62.847
423
993

4.953
502

2.166
25

417
2

63.001
1.572

328
5.254

664
2.568

26
557

1

Total 65.779 67.317 68.505 70.343 72.328 73.971
Font: Ajuntament de Manresa

1.7. Piràmides de població segons nacionalitat

Font: Ajuntament de Manresa
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L’arribada a Manresa de població de fora de l’Estat 
respon bàsicament a raons laborals. De fet, a par-
tir del moment en què es superposen la piràmide 
d’edats de la població amb nacionalitat espanyo-
la i la de la població amb nacionalitat estrange-
ra, s’identifi quen dues siluetes ben diferenciades. 
Mentre el 78,2% dels manresans amb nacionalitat 
estrangera té entre 16 i 64 anys, aquest percentatge 
tan sols és del 63,7% quan es tracta dels manre-
sans amb passaport espanyol. La diferència encara 
és més pronunciada en el tram de població d’entre 
25 i 40 anys: Mentre el 24,2% dels manresans amb 
nacionalitat espanyola té entre 25 i 40 anys; aques-
ta franja d’edat concentra el 46,3% de la població 
que té passaport estranger.

1.3. Barris

Les característiques demogràfi ques de Manresa no 
es repeteixen de forma uniforme entre els diferents 
barris de la ciutat ja que les particularitats pròpies 
de cada barri fan que coexisteixin dinàmiques 
dispars entre diferents zones de la ciutat. Les pre-
ferències de la població vers un barri o altre queden 
supeditades a un ample ventall de factors inherents 
als barris com poden ser la ubicació, la tipologia 
arquitectònica, la història, la disponibilitat de sòl 

urbanitzable, l’accessibilitat a serveis, el transport 
públic, l’oferta comercial o el cost de l’habitatge.

Els diferents barris de la ciutat tenen les seves 
pròpies peculiaritats; d’aquesta manera, a Man-
resa coexisteixen barris joves amb barris envellits, 
barris de tipologia edifi catòria vertical amb barris 
de tipologia edifi catòria horitzontal i barris amb 
molta immigració amb barris on la presència de 
col·lectius estrangers és escassa.

Al llarg d’aquest apartat, s’utilitzen mapes per pre-
sentar alguna informació. Val a matisar, però, que 
els mapes mostrats no són correctes a nivell carto-
gràfi c sinó que són anamòrfi cs. L’escala dels barris 
més extensos en territori apareix reduïda per tal de 
facilitar una millor visualització.

Població i densitat

Mentre que els limítrofs barris de Carretera de San-
tpedor (11.378 habitants), Poble Nou (5.797), Plaça 
Catalunya (7.222), Passeig i Rodalies (5.994), Vic – 
Remei (5.899) i Sagrada Família (7.328) defi neixen 
un perímetre que concentra el 59,0% de la població 
de la ciutat, les zones més perifèriques del municipi 
coincideixen amb les menys poblades de Manresa. 
És el cas dels barris de Sant Pau (511 habitants), 

1.8. Població per barris

Barri 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valldaura
Barri Antic
Passeig i Rodalies
Vic - Remei
Plaça de Catalunya - Barriada de Saldes
Mion - Puigberenguer - Miralpeix
Poble Nou
Carretera de Santpedor
Sagrada Família
Escodines
Font dels Capellans
Balconada
Viladordis
Sant Pau
Pare Ignasi Puig
Farreres-Suanya-Comtals-Sta. Caterina-L’Oller
Guix - Pujada Roja
Cal Gravat

4.366
3.863
5.398
5.571
6.807
3.556
5.490
9.135
6.608
4.206
2.557
2.404

687
428

1.183
1.049

699
1.772

4.535
4.082
5.473
5.549
7.000
3.823
5.598
9.337
6.575
4.601
2.549
2.332

694
453

1.178
1.056

711
1.771

4.704
4.273
5.558
5.511
7.053
3.891
5.650
9.656
6.703
4.838
2.525
2.289

721
474

1.167
1.044

692
1.756

4.897
4.355
5.769
5.674
7.113
3.910
5.759

10.090
7.006
5.065
2.494
2.240

850
476

1.180
1.037

675
1.753

5.199
4.645
5.895
5.839
7.172
3.990
5.860

10.560
7.200
5.152
2.490
2.200
1.001

490
1.156
1.025

688
1.766

5.360
4.660
5.994
5.899
7.222
4.255
5.797

11.378
7.328
5.319
2.505
2.145
1.032

511
1.139
1.038

672
1.717

Manresa 65.779 67.317 68.505 70.343 72.328 73.971
Font: Ajuntament de Manresa
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Guix – Pujada Roja (672), Viladordis (1.032), l’àrea 
Farreres, Suanya, Comtals, Santa Caterina i l’Oller 
(1.038) i el barri Pare Ignasi Puig (1.139).

Si bé coincideix que els barris menys poblats són 
els que presenten una menor densitat, no succeeix 
exactament igual amb els més poblats. La principal 
diferència entre població i densitat es localitza en el 
barri de Vic - Remei, que sent el cinquè barri més 
poblat de la ciutat és el dotzè amb una major den-
sitat. En signe invers es troba el Barri Antic, que 
sent el novè barri de la ciutat en termes de pobla-
ció, és el cinquè en termes de densitat. Mentre que 
el Barri Antic es caracteritza per acollir col·lectius 
associats a altes densitats i pels seus carrers estrets, 
la resta de barris d’elevada densitat són aquells que 
acullen una edifi cació en alçada.

Immigració

El 13,1% de la població de Manresa ha nascut a 
algun país de fora de la Unió Europea. Aquesta po-
blació immigrant, però, no es distribueix de manera 
uniforme a la ciutat, sinó que es concentra en deter-

minades àrees. La creació d’una xarxa social de po-
blació estrangera accentua la concentració d’aquests 
col·lectius, un fet comú a la major part de les ciutats 
catalanes que acullen gent vinguda de fora.

Barri Antic (35,8% de població de fora de la 
Unió Europea), Vic - Remei (19,1%) i Escodines 
(18,4%) són les zones de la ciutat amb més altes 
concentracions de població immigrant. Al tractar-
se de tres barris amb una tipologia arquitectònica 
dels habitatges que es caracteritza per no dispo-
sar de comoditats en forma de llum, ascensor, o 
aparcament, aquesta zona concentra bona part de 
l’oferta immobiliària (lloguer o venda) més asse-
quible de la ciutat.

Evolució

Dins el context de creixement demogràfi c manresà 
del 2,3% registrat al llarg de l’últim any, coexis-
teixen barris amb taxes de creixement negatiu amb 
d’altres que registren unes taxes de creixement su-
periors al 4%. A nivell de creixement poblacional, 
els esdeveniments demogràfi cs de l’any 2006 són 
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un bon refl ex de la realitat demogràfi ca del període 
2001-2006. En línies generals, els barris que han 
registrat creixements elevats al llarg de l’any 2006 
han registrat importants increments de població 
durant els últims anys. I a l’inrevés. Els barris que 
en els últims cinc anys han perdut població han 
registrat, al llarg de l’any 2006, diferencials de po-
blació negatius.

Mentre Viladordis ha guanyat un 50,2% de pobla-
ció al llarg dels últims cinc anys; entre l’u de gener 
i el 31 de desembre de 2006 n’ha guanyat el 3,1%. 
Escodines (3,2% d’increment de població al llarg 
de l’últim any), Carretera de Santpedor (7,7%) i 
Valldaura (3,1%) han incrementat la seva població 
durant els últims cinc anys una mitjana del 24,6%. 
El Barri Antic esdevé una excepció, mentre al llarg 
dels últims cinc anys ha increment la seva població 
un 20,6%, en l’últim exercici tan sols ho ha fet un 
0,3%. Les raons del creixement demogràfi c d’uns 
barris i altres són dispars. El creixement demo-
gràfi c de Viladordis, Carretera de Santpedor, Mion 
– Puigberenguer – Miralpeix i Sant Pau ha estat 
fruit de promocions immobiliàries. Per contra, els 
rehabilitats habitatges del Barri Antic i Escodines, 

molts dels quals estaven en desús, han acollit im-
portants contingents de població vinguda de fora. 
El creixement demogràfi c de Valldaura al llarg 
dels últims anys ha estat fruit d’una combinació 
de dos factors: L’arribada de població immigrant i 
l’ocupació de la promoció immobiliària del carrer 
Francesc Moragas.

Al mateix temps que Cal Gravat, Pare Ignasi Puig, 
Guix – Pujada Roja i Balconada han perdut po-
blació al llarg dels últims cinc anys, han regis-
trat disminucions demogràfi ques al llarg de l’any 
2006. Es tracta de barris que, per una banda, no 
han acollit promocions immobiliàries importants 
i que, per altra banda, han experimentat un èxo-
de de població en edat d’emancipació ja que el 
col·lectiu dels recent emancipats ha hagut de cer-
car nova residència fora del seu barri, per manca 
d’oferta d’habitatges.

Edat

L’edat mitjana de la població de Manresa a 31 de 
desembre de 2006 és de 41,4 anys; 1,3 anys més 
que la mitjana de Catalunya. El paràmetre de 
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l’edat mitjana presenta una variança elevada a ni-
vell de barris i l’amplitud de l’interval determinat 
entre el barri més jove, Cal Gravat (36,4 anys), i el 
barri més vell, Guix – Pujada Roja (47,9 anys), és 
d’onze anys i mig.

No existeix una única raó que expliqui el perquè 
un barri és jove o vell. De fet cadascun dels barris 
joves de la ciutat té la seva pròpia idiosincràsia. Uns 
són joves per haver acollit població immigrant (Ba-
rri Antic i Escodies), que es caracteritza per con-
formar col·lectius de població treballadora d’edat 
inferior a la mitjana de la ciutat; en d’altres barris 
predominen habitatges unifamiliars (Cal Gravat) 
que acostumen a ser llars de famílies joves; i d’altres 
barris han acollit recentment promocions immobi-
liàries (Carretera de Santpedor) que acostumen a 
ser ocupades per població jove.

Existeix una elevada correlació entre la mitjana 
d’edat i la taxa d’envelliment entesa com la relació, 
multiplicada per cent, del nombre de persones de 
més de 64 anys i el total de la població. Així doncs, 
en línies generals, coincideix que les zones de la 

ciutat de baixa mitjana d’edat tenen una baixa taxa 
d’envelliment. Cal Gravat, Carretera de Santpedor, 
Barri Antic, Escodines i Balconada són els cinc ba-
rris de la ciutat que registren una menor mitjana 
d’edat alhora que una menor taxa d’envelliment. A 
l’altre extrem es troben la Font dels Capellans (46,0 
anys de mitjana d’edat i una taxa d’envelliment del 
27,7) i Guix – Pujada Roja (47,9 i 30,8).

La hipòtesi demogràfi ca que expressa que varia-
cions de població i variacions de la mitjana d’edat 
mantenen una relació inversament proporcional es 
dóna a Manresa en alta mesura. Els barris que en-
tre fi nals de l’any 2003 i fi nals de l’any 2006 han 
augmentat de població han disminuït la seva mit-
jana d’edat. I viceversa. Els barris que han perdut 
població han incrementat la seva mitjana d’edat. 
El coefi cient de correlació entre el diferencial de 
població del període 2003 – 2006 i el diferencial 
de la mitjana d’edat pel mateix període de temps 
en els diferents barris de la ciutat és –0,85. A tall 
d’exemple, Viladordis, Santpedor, Escodines, 
Mion i Barri Antic han gaudit d’importants taxes 
de creixement demogràfi c al mateix temps que les 

Edat mitjana

Mitjana de Manresa = 41,4
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1.9. Evolució de l'edat mitjana versus increment de població (2003-2006)

Font: Ajuntament de Manresa
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mitjanes d’edat de la seva població s’han vist reduï-
des considerablement. Balconada i Mion – Pujada 
Roja registren el fenomen invers: Pèrdues de po-
blació amb increments d’edat mitjana.

1.4. Pla de Bages

El sistema urbà real de Manresa arriba més enllà 
dels límits administratius del municipi. La infor-
mació disponible sobre mobilitat obligada per 
motius d’estudi o de treball demostren com im-
portants contingents de població que resideixen 
a Sant Joan de Vilatorrada duen la seva activitat 
professional a Manresa, població de la capital del 
Bages treballa a Santpedor i població de Santpe-
dor va de forma assídua de compres a Sant Fruitós. 
L’existència del sistema urbà supramunicipal Pla de 
Bages és inqüestionable; la principal difi cultat rau 
a l’hora d’intentar delimitar els seus límits.

Una alternativa per defi nir aquest sistema urbà 
passa per traçar tres corones. El nucli del Pla de 
Bages (Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpe-
dor i Sant Fruitós de Bages) conforma la primera 
corona. Callús, Navarcles, Pont de Vilomara i Ro-
cafort i Castellgalí delimiten una segona corona. I, 
fi nalment, el contorn de la versió més extensa del 
sistema urbà Pla de Bages el conformen els munici-

pis de Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de 
Castellet, Sallent, Castellnou de Bages i Súria.

El sistema urbà Pla de Bages, en la seva versió més 
extensa, ha registrat un creixement demogràfi c del 
5,6% entre fi nals de l’any 2003 i fi nals del 2005, 
el mateix creixement que el registrat a Manresa en 
el mateix període de temps. El creixement demo-
gràfi c no es manté, ni de bon tros, constant entre 
els diferents municipis del sistema urbà. Un factor 
determinant pel creixement demogràfi c dels mu-
nicipis del Pla de Bages ha estat la disponibilitat 
de sòl urbanitzable. Els municipis que han dispo-
sat de sòl per urbanitzar són els que han registrat 
majors índexs de creixement; és el cas de Castell-
galí (25,4% d’increment de la població entre l’any 
2003 i 2005), Castellnou de Bages (12,8%), Pont 
de Vilomara i Rocafort (10,6%), Callús (10,5%) i 
Sant Salvador de Guardiola (9,2%).

Els pesos de participació de la població de cadascu-
na de les tres corones sobre el total de la població 
del sistema urbà Pla de Bages han registrat minses 
variacions al llarg dels últims anys. El 72,2% de la 
població del sistema urbà Pla de Bages resideix en 
algun dels quatre municipis que conformen la pri-
mera corona, el 9,0% habita a la segona corona, i el 
18,8% resideix en algun dels cinc municipis de la 
tercera corona.
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1.10. Població de Pla de Bages

Municipi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 05/03

Manresa
Sant Joan Vilatorrada
Santpedor
Sant Fruitos de Bages

63.929
9.376
5.446
5.719

65.440
9.390
5.477
6.036

67.269
9.688
5.610
6.342

68.505
9.854
5.828
6.696

70.343
10.064

6.037
6.839

72.328
10.362

6.263
7.199

5,6%
5,2%
7,5%
7,5%

Primera corona 84.470 86.343 88.909 90.883 93.283 96.152 5,8%

Callús
Navarcles
Pont de Vilomara i Rocafort
Castellgalí

1.327
5.363
2.656

984

1.366
5.400
2.750

993

1.417
5.442
2.838
1.066

1.427
5.498
2.992
1.145

1.477
5.638
3.154
1.282

1.577
5.723
3.310
1.436

10,5%
4,1%

10,6%
25,4%

Segona corona 10.330 10.509 10.763 11.062 11.551 12.046 8,9%

Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sallent
Castellnou de Bages
Súria

2.096
7.190
7.153

542
6.139

2.245
7.139
7.079

625
6.148

2.390
7.334
7.101

670
6.154

2.622
7.532
7.103

742
6.193

2.753
7.737
7.088

791
6.202

2.863
7.835
7.146

837
6.290

9,2%
4,0%
0,6%

12,8%
1,6%

Tercera corona 23.120 23.236 23.649 24.192 24.571 24.971 3,2%
Pla de Bages 117.920 120.088 123.321 126.137 129.405 133.169 5,6%
Bages 155.118 157.870 161.561 165.123 169.114 173.236 4,9%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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2. QUALITAT DE VIDA

La qualitat de vida és un estat subjectiu que assoleix 
la seva plenitud en l’expressió ‘viure bé’. Més enllà 
de valoracions normatives sobre els components, 
hi ha un ampli consens en identifi car la salut, el 
coneixement, la riquesa, les institucions i la cohe-
sió com a determinants bàsics del benestar social. 
Són factors que estan interrelacionats i que, sovint, 
presenten una distribució desigual en funció del 
gènere i de l’edat. La favorable evolució econòmica 
no garanteix que tota la població tingui accés a un 
nivell bàsic de qualitat de vida. De fet, la favora-
ble evolució econòmica, concepte fàcil de mesu-
rar, ha augmentat la desigualtat de la distribució 
de la renda, concepte difícil de mesurar. Riquesa, 
renda i economia no determinen, inexorablement, 
el benestar individual. Per valorar el grau de be-
nestar de la població, cal tenir en consideració, a 
part d’aspectes merament pecuniaris, la dotació de 
serveis i béns públics en àmbits com podrien ser la 
salut, l’ensenyament o els serveis socials.

2.1. Salut

La privilegiada ubicació de Manresa i la tradi-
cional presència de proveïdors sanitaris han estat 
factors determinants per a que la ciutat hagi con-
centrat històricament un gran volum de serveis 
sanitaris. Manresa pertany a la Regió Sanitària 
de la Catalunya Central i encapçala la divisió del                        
Bages - Berguedà - Solsonès. El Departament de 
Sanitat té censats 85 establiments sanitaris de 
caràcter públic o privat. La cobertura sanitària pú-
blica és universal i exempta de pagament directe. 

La xarxa assistencial pública present al municipi la 
conforma un centre d’atenció continuada, quatre 
centres d’atenció primària, quatre dispensaris, un 
centre de salut mental, tres centres sociosanitaris i 
dos centres hospitalaris.

La Regió Sanitària de la Catalunya Central, junta-
ment amb la de l’Alt Pirineu - Vall d’Aran i Terres 
de l’Ebre, és la que presenta una menor de relació 
de metges per habitants. La salut de cada mil ha-
bitants d’aquestes regions sanitàries queda coberta 
per 2,7 metges. Es tracta d’una relació ben inferior 
a la registrada a l’àrea metropolitana de Barcelona 
(5,1) i a Catalunya (3,3).

La racionalització de l’excés d’oferta hospitalària, a 
través de la creació de la Fundació Althaia, va com-
portar un procés de transformació cap a l’ampliació 
de les instal·lacions públiques i l’increment de 
l’oferta privada. La Fundació aspira a convertir-se 
en referent a la Catalunya Central, tot i que en-
torn del 90% dels usuaris són del Bages. Al llarg de 
l’any 2006, l’activitat hospitalària (altes de pacients 
i nombre d’intervencions quirúrgiques) i les urgèn-
cies ateses s’han reduït; les consultes externes, per 
contra, han augmentat. Althaia disposa de 457 llits 
d’aguts, un 7% més respecte el 2005. El nombre 
de llits privats ha crescut un 16% respecte l’any 
anterior, representant l’11% del total de llits.

Les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques 
i proves diagnòstiques als hospitals manresans 
permeten observar la qualitat assistencial des de 
l’òptica del temps de resposta. Com que les pos-

2.1. Metges per mil habitants

Regió sanitària Metges / 1000 hab.
Alt Pirineu i Vall d’Aran
Central
Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona
Terres de l’Ebre

2,7
2,7
3,4
3,7
5,1
4,1
2,7

Catalunya 3,7
Font: Col·legi de metges de Barcelona a partir de dades d’Idescat i CatSalut
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sibles malalties o afectacions són dinàmiques, cal 
tenir en consideració un parell d’aspectes: Per una 
banda, un temps d’espera llarg minva el benestar; 
i, per altra banda, el temps d’espera per a l’operació 
o el diagnosi agreuja la patologia. Segons dades del 
Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya, la regió sanitària central és la que presenta un 
temps de resolució més llarg de les llistes d’espera 
d’intervencions quirúrgiques. A més, és l’única de 
les set regions sanitàries que ha empitjorat aquest 
indicador entre juny de 2006 i juny de 2007. Val a 
dir, però, que el temps mitjà de resolució d’Althaia 
(4,2 dies) es troba més proper al valor que aquest 
indicador assoleix a Catalunya (3,9) que no pas al 
valor que aquest indicador assoleix a la regió sani-
tària de la Catalunya Central (5,0).

El març del 2006, la Generalitat ha aprovat 
el fi nançament de la primera fase de les obres 
d’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu. El 
nou hospital triplicarà l’espai actual d’urgències, 
duplicarà l’espai d’atenció ambulatòria i el bloc 
quirúrgic, però mantindrà el mateix nombre de 
llits hospitalaris públics.

La ciutat destaca per l’atenció als malalts mentals. 
Al llarg de l’any 2006, s’han endegat les obres del 
futur edifi ci de salut mental que millorarà la super-
fície, el confort i la lluminositat de l’equipament 
actual. El model d’atenció a la població per tras-
torns mentals es basa en l’hospitalització. Les dades 
d’hospitalització de població que resideix a Catalun-
ya per trastorns mentals presenten una elevada va-
riabilitat territorial. Els nivells alts d’hospitalització 
per trastorns mentals es concentren a la Catalunya 

Central i al nord-est del Principat. Sota unes pre-
misses d’elevada hospitalització, no resulta estrany 
que s’hagi posat en funcionament el Projecte Mo-
saic que treballa per oferir un servei d’atenció als 
malalts mentals anant més enllà del tractament es-
trictament sanitari. El projecte Mosaic pretén aju-
dar a integrar els malalts en la societat.

D’entre les temàtiques que afronta la Regidoria 
de Salut Pública de l’Ajuntament, en les seves tas-
ques per millorar la salut dels manresans a través 
de programes preventius i de promoció d’hàbits 
saludables, cal destacar l’increment dels problemes 
de salubritat que causen els animals domèstics i els 
dèfi cits alimentaris en edat escolar. En aquest sentit, 
els resultats de les enquestes realitzades als alumnes 
de cinquè de primària de tots els centres manresans 
indiquen que els alumnes mengen brioxeria en ex-
cés i esmorzen poca fruita i proteïnes.

El 6,4% dels manresans, segons dades de l’any 2006 
registrades pel Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya, tenen reconegut al-
gun tipus de discapacitat. L’Organització Mundial 
de la Salut defi neix com a persona discapacitada 
tota aquella que experimenta dèfi cits, limitacions 
en el seu desenvolupament normal i restriccions en 
la participació social. Segons la Declaració de Ma-
drid elaborada en el context del Congrés Europeu 
de les persones amb discapacitat celebrat en el mes 
de març del 2002, es tracta d’un col·lectiu de per-
sones especialment feble que, amb freqüència, es 
veu abocat a situacions de discriminació, exclusió 
social i pobresa. Dels manresans que tenen algun 
tipus de discapacitació, el 18% presenta difi cultats 

2.2. Llistes d’espera quirúrgica i temps de resolució

Regió sanitària
Llista d’espera Temps mitjà de resolució

Juny 2006 Juny 2007 Juny 2006 Juny 2007

Alt Pirineu i Vall d’Aran 236 202 1,7 1,4

Central 4.317 4.184 4,9 5,0

Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona
Terres de l’Ebre

2.876
1.676

43.849
3.694
1.380

2.750
1.496

39.810
3.811
1.105

2,6
2,4
4,7
4,0
4,6

2,3
2,3
4,2
3,7
3,6

Catalunya 58.028 53.358 4,3 3,9

Althaia 1.684 4,2
Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
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de mobilitat i el 10% requereix l’ajut d’una tercera 
persona. Segons la tipologia de disminució, des-
taquen la motòrica (35%), la motòrica no física 
(23%) i els malalts mentals (21%).

La discapacitat té una dimensió d’edat, gènere, 
renda i treball. La prevalença de defi ciències aug-
menta amb l’edat: el 22% dels discapacitats tenen 
menys de 45 anys; el 33%, entre 45 i 64 anys; i el 
45%, més de 65 anys. Fins els 44 anys, els homes 
són majoria, fruit d’accidents laborals i de trànsit; a 
partir d’aquesta edat, predominen les dones a cau-
sa de la seva major esperança de vida. Mentre que 
el percentatge de discapacitats manresans en edats 
joves es situa sota els nivells de la Unió Europea 
dels quinze, en edats adultes i avançades el supera 
amb escreix.

El model espanyol es caracteritza per afavorir la in-
serció social dels discapacitats a través de pensions, 
a diferència de la resta de la Unió Europea on es 
promou la inserció laboral. El Servei d’Integració 
Laboral de la Federació ECOM i l’Ajuntament 
de Manresa han inserit 37 persones rebent 80 de-
mandes d’ocupació al llarg de l’any 2006. Tenint 
en compte que l’àmbit d’actuació del Servei és co-
marcal, les xifres són modestes a causa del desco-
neixement de les polítiques d’inserció laboral. No 
obstant això, cal valorar de forma positiva que la 
majoria d’aquestes insercions s’han realitzat en em-
preses ordinàries.

2.2. Coneixement

En l’era de la saturació de la informació, l’habilitat 
per a gestionar el coneixement resulta vital pel des-
envolupament de les persones i, en segona instàn-
cia, pel desenvolupament del territori. L’educació, 
formal i informal, proporciona el bagatge necessari 
per a poder evolucionar en plenitud en l’actual so-
cietat. 

El sistema educatiu català i espanyol es caracteritza 
per la manca d’escoles bressol, la desigual qualitat 
de les escoles (tan públiques, com privades) en ciu-
tats polaritzades, la concentració de la immigració 
en determinats centres, les elevades taxes de fracàs 
escolar, la baixa promoció de la formació professio-
nal i l’alt nombre d’universitaris. 

Informes que valoren l’edat ideal d’inscriure els in-
fants a una escola bressol són multitud i, sovint, 
contradictoris entre ells. Uns recomanen que la 
criatura, fi ns el seu primer any de vida, resti dins 
el seu entorn familiar. D’altres, recomanen unes 
poques hores de socialització (escola bressol, ludo-
teca...) per dia. És cert que en la major part dels 
casos, les decisions en aquest sentit estan subor-
dinades a les circumstàncies. Pares que no poden 
compaginar la vida laboral amb la vida familiar es-
tan obligats a matricular els seus fi lls a una escola 
bressol, sovint sense creure gaire en l’aspecte d’inici 
de l’aprenentatge i socialització de la criatura sinó 
més aviat en la necessitat d’haver de conciliar la 
vida laboral amb la familiar. La demanda de places 
públiques, i també privades, 
és molt superior a l’oferta. Conseqüentment, molts 
nens deixen d’accedir a aquesta primera etapa so-
cioeducativa i difi culten l’accés de la dona al mer-
cat de treball. El dèfi cit d’escoles bressol dinamitza 
el mercat de les cangur, una activitat econòmica 
copsada per noies remunerades amb economia 
submergida. Un altre col·lectiu que ajuda a relati-
vitzar la problemàtica de l’absència d’escoles bres-
sol és el dels avis que fan de pares. Es tracta de 
jubilats amb bona salut que tenen cura dels seus 
néts. El paper d’aquest col·lectiu és especialment 
resolutori els dies en els quals els nens estan malalts 
i no poden assistir a escola.

En educació infantil de segon cicle, primària i 
secundària preval un cert equilibri entre centres 
públics i privats. El sistema públic cobreix la de-
manda dels manresans. El nombre d’alumnes per 
professor de les escoles públiques (14,1 alumnes 
per professor) és sensiblement inferior al registrat 
a les escoles privades (14,4). El nombre d’alumnes 
per grup en educació infantil de segon cicle i en 
educació primària és menor en les escoles públi-
ques que no pas en les privades. En educació se-
cundària, però, el nombre d’alumnes per grup és 
superior en l’educació pública que no pas en la pri-
vada. Algunes escoles públiques suporten elevades 
concentracions d’alumnes immigrants.

Un cop completada l’educació obligatòria, els 
alumnes que volen seguir estudiant s’enfronten a 
la disjuntiva d’embarcar-se en una carrera univer-
sitària o formar-se per a accedir al món laboral. 
Tenint en compte que l’INEM considera els ofi cis 



27

tradicionals feines de difícil cobertura, la formació 
per aprendre els secrets d’aquests ofi cis és, possi-
blement, avui en dia, més vigent que mai. L’oferta 
de formació professional a Manresa té un abast su-
pramunicipal i la demanda d’algunes especialitats 
depassa l’oferta. El nombre d’alumnes matriculats 
en cicle formatiu de grau mitjà ha augmentat en els 
darrers cursos de forma contínua i els 885 alumnes 
matriculats en el curs 2005-2006 suposen un 43% 
més que el nombre d’alumnes matriculats sis anys 
abans.

A la ciutat es poden cursar totes les modalitats de 
batxillerat: Tecnologia, ciències de la naturalesa i 
de la salut, humanitats i ciències socials i arts. El 
nombre d’alumnes matriculats a batxillerat, al llarg 
dels últims cursos, ha anat disminuint progressiva-
ment. Dels 1.568 alumnes matriculats a batxillerat 
en el curs 1999-2000, s’ha passat a 1.178 alumnes 
en el curs 2005-2006. En el sector públic, la rela-
ció d’alumnes per grup ha empitjorat en els últims 
set cursos, passant-se dels 29,7 alumnes registrat 
en el 1999-2000 als 31,9 alumnes registrat en el 
curs 2005-2006. En el sector privat, no obstant, 
l’evolució ha estat inversa; de 27,1 alumnes per 
grup (curs 1999-2000) s’ha passat als 23,8.

El dèfi cit de treballadors en ofi cis tradicionals con-
trasta amb el problema de la sobrequalifi cació. 
Mercat laboral i formació no estan sincronitzats. 
A Manresa hi ha dues universitats presencials: 
La EPSEM-UPC i la Fundació Universitària del 
Bages. La FUB agrupa diferents diplomatures de 
ciències de la salut i empresarials homologades per 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fora de la formació acadèmica, existeix l’heterogènia 
formació complementària. Dins la formació com-
plementària, destaca la formació continuada, des-
tinada principalment a treballadors ocupats i que 
esdevé una eina clau de competitivitat. Dins la for-
mació complementària, també destaca la destinada 
a col·lectius desocupats, que afavoreix la inserció al 
món laboral.

Per àmbits temàtics, destaca la formació en idio-
mes i en informàtica. Pel que fa referència a la 
formació en idiomes, l’Escola Ofi cial d’Idiomes 
de Manresa, curs rera curs, rep una demanda que 
depassa la seva oferta. I pel que fa referència a la 

formació en informàtica, destaquen els cursets de 
tecnologies de la informació i comunicació pro-
moguts per l’Ajuntament de Manresa. El 90% de 
les gairebé mil places anuals que ofereixen aquests 
cursets queden cobertes.

2.3. Serveis socials

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Manresa dóna resposta als col·lectius que es tro-
ben en una situació econòmica, social o humana 
adversa. Per poder oferir un servei proper a la ciu-
tadania, el departament de serveis socials disposa 
de quatre equips bàsics d’atenció primària: Lle-
vant, Ponent, Centre i Nord. Aquests equips bà-
sics d’atenció primària esdevenen importants fonts 
d’informació a l’hora de conèixer els requeriments, 
sovint urgències, de la població més necessitada.

Així doncs, en el col·lectiu de la infància es tre-
balla sovint a resoldre problemes més aviat que 
no pas en la prevenció d’aquests. El problema de 
l’absentisme esdevé una adversitat que, en el cas 
dels alumnes de primària, s’acostuma a resoldre. 
No obstant, el retorn dels alumnes que cursen 
ESO es fa més complicat. L’escala de valors que 
utilitzen les famílies d’altres cultures és ben dife-
rent a l’acceptat a la nostra societat. Els equips bà-
sics d’atenció primària són requerits, de vegades, 
per atendre males relacions entre pares i fi lls que 
deriven en enfrontaments verbals i, de vegades, en 
agressions. La manca d’autoritat dels pares i la seva 
incapacitat per establir límits suposa una transgres-
sió constant de les normes per part dels menors.

La principal necessitat de la població adulta que 
requereix la col·laboració de Serveis Socials està re-
lacionada amb l’habitatge. Sovint, no es tracta tant 
de fer front a una situació de pobresa sinó d’ajudar 
a fer front als elevats lloguers del mercat immobi-
liari. Malgrat tractar-se d’un problema estructural 
de la societat, els col·lectius més afectats exigeixen 
solucions amb caràcter d’urgència. Des de Serveis 
Socials, també es detecta l’existència de col·lectius 
en situació de certa precarietat econòmica endeu-
tats en despeses corrents com és l’habitatge o els 
subministres i que no disposen d’una xarxa fami-
liar o social que els pugui (o vulgui) ajudar. En 
aquest sentit, qualsevol eventualitat ensorra la frà-
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gil economia de famílies que, sense símptomes de 
marginalitat, disposen d’una endeutada economia 
de subsistència, on les despeses i els ingressos estan 
equilibrats.

Dins el context de respostes ràpides en el qual està 
immers l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Manresa, a l’hora de tractar qualsevol problemàtica 
que fa referència a gent gran, aquest requeriment es 
converteix en urgència. El col·lectiu de la gent gran 
es caracteritza pel seu alt nivell de dependència i, 
sovint, per la necessitat de ser acompanyats quan 

surten fora del seu domicili. Aquesta problemàtica 
s’agreuja en la gent gran que té difi cultats econò-
miques i no disposen de suport familiar. En molts 
casos, la seva parella, també d’avançada edat, vetlla 
per la seva salut. Sovint, la gent gran troba barreres 
arquitectòniques al seu propi habitatge i malgrat 
que aquest col·lectiu prefereix seguir residint a la 
seva llar, les circumstàncies obliguen a traslladar a 
molts d’ells a residències. Però mentre manquen 
places a residències públiques de gent gran, el cost 
de residir a una residència privada supera els in-
gressos de la major part dels pensionistes.
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1. POBLACIÓ ACTIVA

El quadre ‘Sinopsi mercat de treball’ pretén ofe-
rir una primera aproximació del mercat laboral 
de Manresa i, al llarg d’aquest capítol, es desenvo-
lupa la informació continguda i els matisos con-
ceptuals. De l’estructura demogràfi ca de la ciutat, 
es desprèn que el 65,9% dels 73.971 habitants 
de Manresa tenen entre 16 i 64 anys; és a dir, el 
contingent de població potencialment activa de la 
ciutat conté 48.714 persones. Entorn el 76% de 
la població activa és assalariada, el 16% dels actius 
són treballadors autònoms i el 8% de la població 
activa es troba en situació d’atur.
El primer requeriment per elaborar qualsevol 
anàlisi sobre el món laboral d’un territori consis-

teix en discernir quina part de la població es troba 
dins el mercat laboral i quina està fora. La pobla-
ció activa és el conjunt de persones de setze o més 
anys d’edat que, o bé es troba ocupada, o bé es 
troba en situació d’atur.

No es disposa de cap registre, ni administratiu, 
ni estadístic, que ofereixi informació, ni que sigui 
aproximada, de la població activa a un nivell de 
detall municipal. L’Ajuntament gestiona, però, el 
Padró d’habitants i, a partir d’aquesta fi able i per-
manentment actualitzada base de dades es pot de-
terminar el volum de la població potencialment 
activa.

1.1 Sinopsi mercat de treball

Font: Ajuntament de Manresa i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Assalariats (29.000)
Ocupats
(34.500)

Autònoms (5.275)
Actius
(37.500)

Homes (1.112)
Aturats

Pot. Activa (2.721)
(48.714) Dones (1.609)

Inactius
Població (11.500)
(73.971)

De 0 a 15 anys i majors de 64 anys (25.257)
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1.1. Població potencialment activa

El conjunt de persones que es troba en edat de tre-
ballar, independentment de si treballen o no, con-
forma el col·lectiu de la població potencialment 
activa. El concepte inclou, conseqüentment, pobla-
ció ocupada i població que no treballa, indepen-
dentment de si fan una cerca activa o no de feina. 
S’entén per població potencialment activa, doncs, 
el contingent de població d’entre 16 i 64 anys.

La població de Manresa a 31 de desembre de 2006 
és de 73.971 habitants, 48.714 dels quals confor-
men el col·lectiu de la població potencialment ac-
tiva i la resta (25.257), o bé són menors de 16 anys 
(11.082), o bé en tenen més de 64 (14.175). La 
població de Manresa està més envellida que la de 
Catalunya i aquest fet repercuteix en unes diferèn-
cies signifi catives en dos dels tres grups en els quals 
s’acaba de dividir la població. Així doncs, mentre 
el 15,0% de la població de Manresa té menys de 
16 anys; en el cas de Catalunya, el valor que pren 
aquesta relació és del 15,2%. La població poten-
cialment activa representa el 65,9% de la població 
de la ciutat; a Catalunya, el 68,3%. Finalment, 
mentre la població de més de 64 anys suposa el 
19,2% de la població de Manresa; al Principat, 
aquest col·lectiu en representa el 16,5%.

Distribuir els 48.714 habitants de Manresa d’entre 
16 i 64 anys en dos grups, un de població activa i 
l’altre de població inactiva, conforma un exercici 
una mica més complicat.

1.2. Cens any 2001

L’últim cens de població es va elaborar l’any 2001 
i conforma una extraordinària eina estadística pel 
coneixement de diversos aspectes de la població. El 
Cens, a diferència de molts estudis estadístics, per-
met assolir un nivell de detall territorial municipal. 
Tres conclusions destaquen de les moltes que se’n 
poden extreure de l’anàlisi de la informació que fa 
referència a l’àmbit laboral: L’increment de la taxa 
d’activitat, la incorporació de la dona al mercat de 
treball i l’elevat nombre de diplomats i llicenciats 
entre la població activa de la ciutat.

Malgrat que el Cens esdevé una fabulosa eina es-
tadística, presenta una gran mancança a l’hora 

d’analitzar el mercat laboral. Els esdeveniments 
demogràfi cs experimentats en el nostre territori 
des que es va elaborar el Cens fi ns a dia d’avui han 
estat d’una magnitud tan elevada que deixen obso-
let qualsevol informe, estudi o recull de dades que 
s’hagi pogut fer cinc anys enrere. És el cas del Cens 
del 2001. Les dades que fan referència a mercat 
laboral que es puguin desprendre del 2001 no són, 
en absolut, vigents.

A part del pas del temps, l’elaboració tècnica del 
Cens va estar sotmesa a una manca metodològica 
important. Mentre el nombre d’habitants a la ciu-
tat a fi nals de l’any 2001 era de 65.779 persones, 
el Cens va treballar amb una base de 63.981 per-
sones. És d’esperar que una part important de les 
1.798 persones que van quedar excloses del Cens 
pertanyen al col·lectiu de la població activa. S’ha 
de tenir en compte, doncs, que quan el Cens de-
terminava que el contingent de la població activa 
atenyia a 31.223 persones, la xifra, ja aleshores, 
apareixia desinfl ada.

1.3. Estimació població activa

Tradicionalment, les anàlisis del mercat de treball 
que es fan a nivell municipal prenen com a població 
activa l’última dada disponible; i a partir d’aquesta, 
es calcula l’indicador de la taxa d’atur, que és el 
quocient entre la població desocupada i la població 
activa. Malauradament, no es disposa de cap font 
d’informació que no sigui el Cens per obtenir da-
des de població activa amb un nivell de detall te-
rritorial municipal. Una segona alternativa podria 
ser l’Enquesta de Població Activa, però el mínim 
detall territorial que assoleix aquesta eina estadística 
d’anàlisi del mercat de treball és provincial i no pas 
municipal. El Padró d’habitants, per contra, conté 
informació detallada a nivell municipal, però no 
considera el paràmetre d’activitat laboral.

Per obtenir la població activa actual de Manresa 
cal, doncs, fer una estimació. Les eines a partir de 
les quals es du a terme aquest exercici són el Padró 
d’habitants de Manresa i les enquestes de població 
activa d’àmbits territorials propers. El prestigiós 
Instituto Nacional de Estadística elabora trimes-
tralment una enquesta per obtenir informació de 
la força de treball (ocupats i aturats) i de la pobla-
ció aliena al mercat laboral (inactius). Es tracta de 
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l’Enquesta de la Població Activa (EPA) i, si bé la 
representativitat de la informació de l’EPA es pot 
arribar a qüestionar en províncies de pocs habi-
tants, la representativitat de l’enquesta és absoluta 
en un àmbit territorial ample com el català.
Si bé la taxa d’activitat de Catalunya no és aplica-
ble a Manresa ja que els patrons demogràfi cs d’un 
territori i altre són diferents, les taxes d’activitat de 
Catalunya per grups d’edat i gènere sí que es poden 
aplicar a la ciutat ja que les condicions socioeconò-
miques d’un territori i altre són similars. Tal i com 
es mostra a la taula 1.3, les taxes d’activitat catala-
nes per gènere i edat obtingudes a partir de la mi-
tjana de les quatre enquestes de població activa de 
l’any 2006 s’apliquen al patró demogràfi c manresà. 

De l’operació matemàtica, es desprèn que a Man-
resa hi ha una població activa de 37.626 persones; 
21.744 homes i 15.882 dones. El contingent de la 
població de Manresa es troba, doncs, dins la for-
quilla d’entre 37.000 i 38.000 habitants.

Sabent que la població activa de la ciutat és 
d’entorn 37.500 persones, es pot distribuir aquest 
contingent en funció de la situació laboral. A la 
foto del mercat de treball de Manresa feta el dia 31 
de desembre de 2006 surten 2.721 persones en si-
tuació d’atur, 5.275 persones ocupades per comp-
te propi i 29.000 persones ocupades per compte 
d’altri. Al llarg dels propers apartats, s’analitza en 
detall cadascun d’aquests col·lectius.

1.2. Població potencialment activa

Franja d’edat Manresa (2006) Catalunya (2005)

Menors de 16 anys
De 16 a 64 anys
Majors de 64 anys

11.082
48.714
14.175

15,0%
65,9%
19,2%

1.085.283
4.873.895
1.175.519

15,2%
68,3%
16,5%

Total 73.971 100% 7.134.697 100%
Font: Ajuntament de Manresa i Idescat

1.3. Estimació taxa d’activitat de Manresa

Població de Manresa Taxa d’activitat Catalunya Població activa de Manresa
Franja d’edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

De 16 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 34 anys
De 35 a 44 anys
De 45 a 54 anys
De 55 a 64 anys

1.346
2.073
6.923
6.299
4.835
3.607

1.297
2.084
6.108
5.415
4.708
4.019

2.643
4.157

13.031
11.714
9.543
7.626

34,6
78,9
93,8
95,6
93,7
72,0

32,2
67,0
83,1
77,7
68,8
38,4

33,5
73,1
88,7
86,9
81,1
55,0

466
1.635
6.493
6.024
4.529
2.597

418
1.397
5.078
4.206
3.239
1.544

884
3.032

11.571
10.230

7.768
4.141

Total 25.083 23.631 48.714 86,0 67,0 76,7 21.744 15.882 37.626
Font: Ajuntament de Manresa i INE
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2. ATUR

El 4 de maig de 2005, el nou model de gestió 
del Sistema d’Informació dels Serveis Públics 
d’Ocupació (SISPE) va entrar en funcionament. 
Aquest nou model de gestió va suposar un afl ora-
ment d’aturats que, amb anterioritat i per motius 
diversos, no estaven classifi cats d’acord amb el que 
establia l’Ordre Ministerial d’11 de març de 1985, 
que regula la defi nició estadística d’atur registrat. 
Si bé el SISPE va entrar en funcionament en el 
mes de maig de l’any 2005, la informació de des-
ocupació de gener a abril del 2005 ha estat revisada 
retrospectivament.

D’aquesta manera, el màxim de temps enrere al 
qual es poden remuntar les sèries de desocupació és 
fi ns a gener de 2005. La implantació del nou mo-
del de gestió del sistema d’informació dels serveis 
públics d’ocupació, si bé permet disposar d’una in-
formació del col·lectiu de les persones en situació 
de desocupació més acurada i més fi del a la realitat, 
impedeix la comparativa entre abans i després de 
gener del 2005. No obstant això, si no s’és massa 
rigorós, sí que es poden fer comparatives a nivell 
de composició de la desocupació segons formació, 
edat, gènere o sector econòmic de procedència.

2.1. Evolució

La sèrie mensual dels dos últims anys del nombre 
d’aturats presenta moltes fl uctuacions. La silueta 
de la gràfi ca d’aquesta sèrie té múltiples puntes 
de serra, assolint el mínim nivell de desocupació 
l’octubre del 2005 i el màxim el març del 2006. En 
un primer moment, podria semblar que les puntes 
de serra que traça la gràfi ca de la sèrie mensual de 
la desocupació dels dos últims anys respon, en ele-
vada mesura, a allò que la teoria estadística sobre 
l’anàlisi de sèries en el temps denomina moviments 
irregulars o aleatoris. Però examinant la informació 
de forma minuciosa, es constata que les variacions 
són estacionals: Any rera any, la gràfi ca de la des-
ocupació dels dotze mesos de l’exercici presenta el 
mateix patró. Les fl uctuacions són un calc a les de 
l’any anterior. Els idèntics esquemes que es repe-
teixen cada any són allò que la teoria estadística 
defi neix com a variacions estacionals.

Sense marxar de la teoria estadística, resultaria in-
teressant observar els moviments a llarg termini de 
l’evolució de la desocupació, però al disposar d’una 
sèrie curta de només dos anys, es fa difícil deter-
minar quina és la tendència, abstraient de la corba 
les variacions aleatòries i les estacionals. No obstant 
això, i amb la prudència amb la qual s’ha d’examinar 
una sèrie curta, la gràfi ca de la desocupació marca 
una tendència plana, on les fl uctuacions responen a 
raons de caràcter exclusivament estacional.

D’aquesta manera, el patró anual de la desocupació 
de la ciutat es pot dividir en cinc períodes de ten-
dències canviants. En un primer període, de gener 
a març, la desocupació manresana s’incrementa, 
assolint en el mes de març el màxim anual (2.930 
aturats al març del 2006). El segon tram comprèn 
els mesos de març a juny, durant el qual la des-
ocupació disminueix. Al llarg del tercer tram, entre 
juny i agost, la desocupació repunta de nou. Durant 
el quart tram de fl uctuacions, la desocupació dis-
minueix fi ns el mes d’octubre (2.654 aturats l’any 
2006) que és el mes en el qual s’assoleix el mínim 
nivell de desocupació. A partir del mes d’octubre, 
cinquè tram, la desocupació va en augment de nou 
fi ns el mes de març de l’any següent.

2.2. Comparativa territorial 

La taxa d’atur, quocient entre el nombre de desocu-
pats i la població activa, és un indicador d’ús gene-
ralitzat que permet fer comparatives de desocupa-
ció per àmbits territorials diferents. Per a poder dur 
a terme aquesta comparativa cal, òbviament, que 
els components de la taxa d’atur siguin consistents 
i que provinguin de la mateixa font d’informació. 
Altrament, no hi hauria lloc per la comparativa.

Així doncs, mentre el nombre de persones en situa-
ció d’atur s’extreu del Sistema d’Informació dels 
Serveis Públics d’Ocupació, que assoleix un nivell 
de detall territorial municipal, la població activa 
s’obté, en el cas de Catalunya, de l’Enquesta de la 
Població Activa que du a terme l’Instituto Nacional 
de Estadística i, en el cas de Manresa, de l’estimació 
duta a terme a l’apartat de població activa.
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Si bé les taxes globals d’atur de Catalunya (7,1) i 
Manresa (7,2) són similars, la seva composició pre-
senta diferències a nivell de gènere. Mentre la taxa 
de desocupació masculina registrada a la ciutat 
(5,1) és inferior a la registrada al Principat (5,4), 
en el cas de la desocupació femenina succeeix 
l’inrevés: La taxa d’atur de les dones de Manresa 
(10,1) és sis dècimes de punts percentuals superior 
a la registrada a Catalunya (9,5).

2.3. Perfi l de l’aturat

El nombre de persones en situació d’atur registrat 
a Manresa el dia 31 de desembre de 2006 és de 
2.721. Al llarg d’aquest apartat s’analitza la distri-
bució de la desocupació sota diferents criteris. Si de 
cada concepte analitzat més endavant es tria el que 
té una major presència, s’obté que el perfi l clixé de 
l’aturat correspon al d’una dona de 57 anys, amb 
un nivell d’estudis baix i que va estar ocupada per 
última vegada al sector serveis.

Per gènere

En el món laboral, el factor gènere és determinant: 
Taxes d’activitat dispars, diferències de sous, càrrecs 
directius copsats per homes i taxes d’atur desiguals. 
El 59,1% de la desocupació registrada a Manresa 

el dia 31 de desembre de 2006 són dones, es trac-
ta d’un valor llunyà de l’òptim (50,0%). Assolir la 
paritat de desocupació entre gèneres, a dia d’avui, 
podria semblar una utopia; però al consultar les 
dades de desocupació dels diferents països de la 
Unió Europea, es constata que molts d’ells regis-
tren uns nivells de desocupació femenina similar a 
la masculina o, inclòs, inferior. L’atur es distribueix 
a parts iguals entre homes i dones en el conjunt del 
mercat laboral de l’àmbit territorial que l’Eurostat 
anomena zona euro11; és a dir el conjunt de Bèl-
gica, Dinamarca, Irlanda, Espanya, França, Itàlia, 
Luxemburg, Holanda, Àustria, Portugal i Finlàn-
dia. De fet, tan sols un país de la Unió Europea, 
Grècia (62,6), assoleix un valor més desfavorable 
que no pas Manresa en la ràtio que posa en relació 
el nombre de dones desocupades amb el total de les 
persones en situació d’atur.

La taxa d’atur masculina (5,1) es troba tan sols 
una dècima de punt percentual per sobre del que, 
tècnicament, es considera el nivell d’atur de ple-
na ocupació. La taxa d’atur femenina (10,1), però, 
conforma el punt més feble del mercat laboral 
del territori. S’ha de tenir en compte, a més, que 
a part d’haver més dones (1.609) que no pas ho-
mes (1.112) en situació d’atur, hi ha menys dones 
(15.882) en el mercat laboral que no pas homes 
(21.744).

2.1. Evolució atur

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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Activitat i ocupació són dos aspectes del mercat de 
treball que il·lustren la inferioritat femenina en el 
món laboral de la ciutat: Menys dones que homes 
estan dins el mercat de treball i, ja dins del mercat 
laboral, hi ha més dones desocupades que no pas 
homes desocupats. No obstant, però, la tendència 
que el mercat de treball ha anat perfi lant al llarg 
dels últims anys ha estat de progressiva incorpora-
ció de la dona en el món laboral i de disminució 
del pes del nombre de dones desocupades sobre el 
total d’aturats. Pel que fa referència a aquesta últi-
ma relació (dones desocupades / total desocupats); 

del 69,0% registrat a fi nals de l’any 1998, s’ha pas-
sat a un nivell del 59,1% de fi nals de l’any 2006. 
Malgrat que aquesta relació hagi sofert un repunt 
al llarg de l’últim any, la tendència a llarg termini 
està sent favorable.

No es pot deixar de mencionar un aspecte que 
no s’extreu de les estadístiques sinó que es des-
prèn del coneixement del món laboral. En un 
context d’expansió econòmica com l’actual en el 
qual l’economia creix a unes taxes d’entorn el 3% 
anual, el món laboral és capaç d’absorbir elevats 

2.2. Taxa d’atur

Concepte Manresa Catalunya
Homes

Desocupats
Actius

1.112
21.744

111.713
2.087.300

Taxa d’atur 5,1% 5,4%
Dones

Desocupades
Actives

1.609
15.882

149.036
1.573.000

Taxa d’atur 10,1% 9,5%
Total

Desocupades
Actives

2.721
37.626

260.749
3.660.300

Taxa d’atur 7,2% 7,1%
Font: Departament de Treball de la Generalitat, INE i Ajuntament de Manresa

2.3. Dones desocupades / Total desocupats

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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volums de mà d’obra. Però s’ha de tenir present 
que si l’economia entrés en una fase de recessió, 
els col·lectius més fràgils serien els primers en que-
dar exclosos del mercat laboral. I en aquest sentit, 
molts dels llocs de treball precaris del mercat labo-
ral manresà estan coberts per dones.

El notori diferencial en la desocupació per gènere 
és fruit d’un cúmul de circumstàncies del context 
social i del teixit econòmic de la ciutat:

• La manca d’oferta de places a llars d’infants i la 
difi cultat per compaginar vida laboral i familiar 
afecta en més alta mesura a les dones que no pas 
als homes, ja que la càrrega de les tasques derivades 
de la cura de la família recau, a la major part de les 
llars, en les dones.
• La crisi del tèxtil, sector amb una forta implan-
tació a la comarca i que ocupa moltes dones, ha 
arrossegat un contingent important de dones a la 
desocupació, moltes de les quals s’han trobat en 
una situació d’atur en una edat en la qual es fa di-
fícil tornar a entrar al mercat de treball i més en 
sectors en els quals no es té experiència.
• Un dels motors del creixement econòmic dels 
últims anys, tant a nivell català com comarcal, ha 
estat la construcció. Aquest sector ha generat molta 
ocupació, però s’ha tractat d’una ocupació bàsica-
ment masculina.

Dins aquest context d’elevada desocupació feme-
nina, no es fa estrany que projectes ocupacionals 
gestionats per l’Ajuntament de Manresa enfocats a 
col·lectius femenins com Igualem i Tempus, gau-
deixin d’una bona acollida.

Per edat

La distribució de la població desocupada segons 
edat difereix molt entre un gènere i altre. És per 
aquest motiu que qualsevol anàlisi de la desocupa-
ció des del prisma de l’edat ha de mantenir present 
el paràmetre gènere.

Les piràmides 2.4 i 2.5 permeten detectar el grau de 
concentració de la desocupació segons els diferents 
grups d’edat. S’ha de tenir en compte, abans de res, 
que no es tracta de piràmides on l’àrea total suma 
u, sinó que l’àrea de la banda dreta de la piràmide 
distribueix el 100% de les dones desocupades i; la 

banda esquerra, el 100% dels homes aturats. Les 
grans diferències a nivell de mercat laboral entre 
homes i dones ja han estat comentades en l’apartat 
anterior i l’objectiu de l’anàlisi de la desocupació 
segons el paràmetre edat consisteix en detectar la 
idiosincràsia de cadascuna de les cohorts.

L’atur masculí és jove; i el femení, madur. L’edat 
que divideix el contingent de desocupats en dos 
grups amb el mateix nombre de membres, la me-
diana, difereix notablement entre els gèneres. Així 
doncs, mentre la mediana de la desocupació mas-
culina de Manresa és de 37,9 anys, la femenina és 
de 43,0 anys. La comparativa entre la distribució 
de l’atur per edats de Manresa i Catalunya mostra 
la desocupació de la ciutat més polaritzada que no 
pas la del Principat. La mediana d’edat dels homes 
en situació d’atur de Manresa (37,9) és inferior a 
la de Catalunya (39,1) i la de les dones (43,0) és 
superior a la registrada al Principat (41,3).

De la superposició de les piràmides d’edat de des-
ocupació de Manresa i Catalunya, destaca la des-
ocupació d’entre 55 i 59 anys. Mentre el 17,7% 
de les dones desocupades de la ciutat té entre 55 
i 59 anys, aquest col·lectiu tan sols representa el 
13,5% de la desocupació femenina de Catalunya. 
La banda que compensa aquest diferencial és, bà-
sicament, el de la població d’entre 25 i 44 anys. 
Mentre aquest grup d’edat concentra el 46,2% de 
la població desocupada femenina, a Catalunya en 
concentra el 49,8%.

De fet, el tret que més destaca de la comparati-
va entre l’estructura de la població potencialment 
activa i l’estructura de la població desocupada és 
el diferencial entre població i desocupació de les 
dones d’entre 55 i 59 anys. El col·lectiu de les do-
nes en situació d’atur d’entre 55 i 59 anys es carac-
teritza per les difi cultats que han d’enfrontar per 
aconseguir retornar al mercat de treball. En línies 
generals, es tracta d’un contingent poc fl exible i 
que presenta una escassa capacitat d’adaptació als 
canvis, convertint aquest atur en un problema es-
tructural més aviat que no pas en un de conjun-
tural. Amb aquestes característiques es fa difícil 
entrar en un mercat de treball cada dia més can-
viant i dinàmic on els agents que contracten força 
de treball valoren més les actituds que no pas les 
aptituds.
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2.4. Piràmide de desocupació de Manresa i Catalunya

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

2.5. Piràmides de població potencialment activa i atur

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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La desocupació masculina presenta un patró més 
semblant al registrat a Catalunya i una correlació 
elevada amb la distribució de la població poten-
cialment activa. Les diferències de la distribució 
de la població desocupada de Manresa i Cata-
lunya són de matisos. La desocupació masculina 
manresana presenta una major desocupació entre 
els 25 i 34 anys que no pas Catalunya; aquest di-
ferencial el compensa la menor desocupació del 
col·lectiu manresà dels homes en situació d’atur 
de més de 55 anys. No obstant, el pes de la po-
blació desocupada major de 55 anys sobre el total 
d’homes desocupats és superior al pes que el total 
de la població masculina d’entre 59 i 64 anys té 
sobre el total de la població potencialment activa 
de la ciutat.

L’atur juvenil té una major presència masculina 
que no pas femenina. I no tan sols en números re-
latius sinó, també, en números absoluts. El nom-
bre d’homes desocupats menors de 30 anys, a 31 
de desembre de 2006, és de 313; i el de dones, 296. 
Dins un context com el del món laboral manresà 
en el qual tres de cada cinc desocupats són dones, 
pot sorprendre la prevalença dels homes sobre les 
dones en la franja jove. El diferencial entre la dis-
tribució potencialment activa femenina i la distri-
bució de les dones en situació d’atur és molt elevat. 
Mentre el 27,0% de les dones d’entre 16 i 64 anys 
de Manresa té menys de trenta anys, aquesta franja 
d’edat tan sols concentra el 18,4% de la desocupa-
ció femenina. La major sensibilitat de les dones en 
formació explica bona part d’aquest diferencial.

Per nivell de formació

Mentre que el 20,5% de la població activa de Man-
resa té un nivell d’estudis superior, tan sols el 5,9% 
de la població desocupada té un nivell d’estudis de 
diplomatura o llicenciatura.

La millor eina per combatre la desocupació és, 
sense cap mena de dubte, la formació, entesa en 
el seu sentit més ampli: tant la reglada com la no 
reglada, tant l’acadèmica com la no acadèmica o 
tant la contínua com la no contínua. És cert, però, 
que a Manresa es dóna el problema de la sobre-
qualifi cació. Mentre el 20,5% de la població activa 
del Cens de l’any 2001 tenia un nivell d’estudis 
superior, aquest percentatge, a Catalunya, és del 

19,4%. Llicenciats en fi losofi a, història, periodis-
me o fi lologia, per citar uns pocs exemples, sovint 
treballen a un àmbit llunyà del qual havien estu-
diat. No obstant això, aquests col·lectius presenten 
una elevada facilitat per adaptar-se a les exigències 
del mercat de treball. L’oferta acadèmica no va de 
la mà del món laboral i, sovint, per vocació, es 
cursen uns estudis que ofereixen poques sortides 
professionals. No deixa de ser cert, però, que la si-
tuació inversa, la dels joves que enfoquen la seva 
trajectòria acadèmica en funció de les alternatives 
que ofereix el mercat laboral, també és present.

La globalització de l’economia afavoreix la deslo-
calització, és a dir, desinvertir a indrets on la mà 
d’obra és cara i invertir a territoris on la mà d’obra 
resulta més assequible. Les indústries que ocupen 
operaris no qualifi cats són les primeres candidates 
a deslocalitzar la seva producció i aquelles que ob-
tenen el valor afegit a partir d’una mà d’obra quali-
fi cada tindran uns menors incentius per deslocalit-
zar la seva producció. No és aquest un marc teòric 
allunyat del nostre territori sinó tot el contrari, és el 
context real de l’economia manresana. Un dels pi-
lars que sosté l’economia de la ciutat és la indústria 
i són molts els exemples de línies de producció que 
han estat deslocalitzats. En el marc de l’economia 
de la ciutat, la fi gura de l’operari sense qualifi cació 
té molt difícil trobar lloc en el mercat laboral.

De l’últim catàleg d’ocupacions de difícil cober-
tura publicat pel Ministerio de Trabajos y Asun-
tos Sociales, es desprèn que ben poques de les 78 
ocupacions difícils de ser cobertes a la província de 
Barcelona poden ser ocupades per personal sense 
formació. Per dur a terme la major part d’aquestes 
78 ocupacions cal disposar o bé d’una titulació o 
bé d’uns coneixements específi cs.

Per sector econòmic

Una forma entenedora per valorar el nivell d’atur 
que genera un sector econòmic consisteix en com-
parar el pes que aquest sector representa sobre el 
col·lectiu dels ocupats amb la distribució de l’atur 
segons el sector de procedència. El mercat laboral 
de Manresa presenta diferencials moderats entre 
la distribució sectorial de la població ocupada i la 
distribució de la població en situació d’atur segons 
sector de procedència.
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Al mateix temps que el sector de la construcció 
ocupa el 10,5% del total de la població ocupada de 
Manresa, el 9,0% de la població aturada procedeix 
d’aquest sector; el petit diferencial resultant d’1,5 
punts percentuals contrasta amb els diferencials re-
gistrats a la indústria i el sector serveis. Més pobla-
ció està ocupada en el sector serveis (67,3%) que 
no pas aturats procedeixen d’aquest sector (63,0%). 
Amb la indústria succeeix l’inrevés: Mentre el sec-
tor genera el 21,8% de l’ocupació de la ciutat, el 
27,0% dels 2.721 aturats de Manresa procedeix del 
sector secundari. El diferencial entre un percentat-
ge i altre és elevat i mostra un sector que, en línies 
generals, es troba en fase de reconversió. Malgrat 
l’elevada desocupació que genera la indústria, l’atur 
que procedeix del sector secundari registra una ten-
dència de contínua disminució. Dels 840 aturats 

procedents de la indústria (30,7% de la desocupa-
ció de la ciutat) registrats el dia 31 de gener de 2005 
a Manresa; s’ha passat, amb constants disminucions 
mensuals, als 667 desocupats del 31 de desembre de 
2006 (27,0% de la desocupació de la ciutat). Una 
gran paradoxa acompanya aquest sector: Al mateix 
temps que a Manresa hi ha 2.721 desocupats, la 
indústria disposa de vacants que no aconsegueix co-
brir amb mà d’obra qualifi cada ben remunerada.
També és cert, però, que la desocupació de la ciu-
tat coexisteix amb llargs llistats d’ofertes laborals 
mal remunerades. Es tracta d’ofertes plenes de re-
quisits, exigents amb la formació i amb l’horari i 
que, en els pocs casos en els quals queden cobertes, 
la relació contractual entre empresari i treballador 
no s’allarga gaire; ja sigui per insatisfacció d’un o 
altre.
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3. CONTRACTACIÓ

Un contracte de treball és un acord entre empre-
sari i treballador, mitjançant el qual el treballa-
dor s’obliga a desenvolupar serveis per compte de 
l’empresari i sota la seva direcció, a canvi d’una re-
tribució. Els empresaris estan obligats a comunicar 
el contingut dels contractes laborals subscrits a les 
ofi cines públiques d’ocupació. D’aquesta manera, 
l’Administració gestiona una informació que, ex-
plotada estadísticament, aporta un bon coneixe-
ment del món laboral amb un nivell de detall terri-
torial municipal.

S’ha de tenir en compte, però, que les dades de 
contractació acostumen a presentar elevades fl uc-
tuacions inclòs en àmbits territorials amplis com 
el provincial o l’autonòmic i inclòs considerant 
períodes llargs. Per exemple, la sèrie del total dels 
contractes anuals registrats a Catalunya al llarg 
dels últims deu anys presenta elevades oscil·lacions 
que impedeixen veure cap línia de tendència clara. 
Aquestes fl uctuacions, òbviament, s’accentuen en 
el cas d’analitzar la informació dels contractes re-
gistrats a Manresa en períodes mensuals. Tot i que 
la informació considerada és absolutament fi able, 
les elevades oscil·lacions de la informació tractada 
obliguen a interpretar les tendències amb una certa 
precaució.

Al llarg de l’any 2006, a Manresa, s’han signat un to-
tal de 28.290 contractes laborals. Si bé es tracta de la 
xifra més elevada mai registrada a la ciutat, el volum 
de contractació registrat és equiparable, en termes 
relatius, al registrat a Catalunya. Mentre a Manresa 
s’han registrat 75,2 contractes per cada cent persones 
actives, a Catalunya s’han registrat 76,7.

Indefi nida

Sindicats, patronals i representants polítics coin-
cideixen en considerar que la contractació laboral 
indefi nida i la salut del mercat laboral mantenen 
una relació directament proporcional. D’aquesta 
manera, increments de la contractació indefi nida 
són valorats com una evolució positiva del mercat 
laboral i disminucions de la contractació laboral in-
defi nida es consideren sinònim d’un mercat laboral 
més precari.

Al llarg de l’any 2006, a Manresa, s’han registrat un 
total de 5.204 contractes laborals indefi nits. No tan 
sols es tracta de la xifra de contractes indefi nits més 
alta mai registrada a la ciutat, sinó que, en termes 
relatius, el registre també resulta positiu. El 18,4% 
dels contractes registrats a Manresa al llarg de l’any 
2006 ha estat indefi nit, aquest valor és superior al 
registrat al Bages (17,6%) i 1,9 punts percentuals 
superior al registrat a Catalunya. Aquesta última 
comparativa resulta especialment interessant ja 
que, mentre en els anys 2001, 2002 i 2003, Man-
resa havia registrat un major nombre de contractes 
indefi nits en relació a la contractació total que no 
pas el Principat, la ciutat va tenir uns registres des-
favorables en els anys 2004 i 2005.

Utilitzar la relació entre la contractació indefi nida i 
el total de la contractació com a indicador del nivell 
de contractació indefi nida i, de retruc, com a indi-
cador de solidesa del mercat laboral de la ciutat pot 
semblar arbitrari, però al comparar la contractació 
indefi nida vers qualsevol altre paràmetre, sempre 
s’obté com a resultat que el mercat laboral de la ciu-
tat es troba en una situació més favorable que el 
Principat. A Manresa, la relació entre els contractes 
indefi nits registrats al llarg de l’any 2006 i la po-
blació activa és del 13,8%; a Catalunya, el 12,6%. 
La relació dels contractes indefi nits i el nombre 
d’aturats és superior a Manresa (1,9) que no pas 
a Catalunya (1,8). I la relació entre la contractació 
indefi nida i la població potencialment activa tam-
bé presenta un valor superior a la capital del Bages 
(10,7%) que no pas al Principat (9,7%).

Temps parcial

Es considera contractació a temps parcial la presta-
ció de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la 
setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de tre-
ball d’un treballador a temps complet comparable.

Al llarg de l’any 2006, a Manresa, s’han registrat 
4.621 contractes a temps parcial. Si bé la dada, en 
nombres absoluts, resulta lleugerament inferior a 
la mitjana registrada en anys anteriors; a partir del 
moment en el qual es consideren dades relatives, el 
diferencial s’accentua: Mentre el 16,3% dels con-
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tractes registrats al llarg de l’any 2006 ha estat a 
temps parcial, la mitjana dels anteriors vuit anys 
del valor d’aquesta relació era el 26,8%.

Qualsevol indicador que es prengui per mesurar el 
nivell de contractació a temps parcial mostra que 
aquesta modalitat de contractació té una major 
presència a Manresa que no pas a Catalunya. El 
16,3% dels contractes registrats a Manresa al llarg 

de l’any ha estat a temps parcial; a Catalunya, el 
12,5%. La relació del nombre total de contractes 
a temps parcial registrats al llarg de l’any 2006 en-
vers la població activa ofereix un valor ben superior 
a Manresa (12,3) que no pas al Principat (9,6). La 
ràtio de la contractació a temps parcial sobre la po-
blació potencialment activa, a la capital del Bages, 
és el 9,5%; a Catalunya, el 7,3%. Finalment, la 
relació entre la contractació a temps parcial sobre 

3.2 Contractació indefi nida / contractació total

Any Manresa Bages Catalunya

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

9,1%
10,6%
11,7%
14,3%
16,1%
13,6%
12,3%
11,8%
18,4%

11,6%
13,7%
12,0%
14,3%
14,5%
12,7%
13,0%
12,9%
17,6%

11,8%
13,5%
12,7%
13,8%
13,6%
13,1%
12,6%
12,8%
16,5%

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.1. Contractes registrats a Manresa

Any Indefi nit Temporal Parcial Total

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.368
2.036
2.764
2.288
3.417
2.594
2.793
3.131
5.204

23.526
17.114
20.915
13.694
17.821
16.508
19.917
23.464
23.086

6.874
4.464
5.451
4.512
6.243
4.999
6.087
8.127
4.621

25.894
19.150
23.679
15.982
21.238
19.102
22.710
26.595
28.290

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

3.3 Contractació temps parcial / total contractació

Any Manresa Bages Catalunya

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

26,5%
23,3%
23,0%
28,2%
29,4%
26,2%
26,8%
30,6%
16,3%

22,9%
19,2%
18,2%
20,5%
20,9%
19,7%
21,9%
24,9%
11,6%

23,5%
20,1%
20,0%
21,2%
23,1%
24,0%
25,6%
26,1%
12,5%

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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la població desocupada presenta un valor, a Man-
resa, 3,3 punts percentuals superior al registrat a 
Catalunya.

Per gènere

Els 28.290 contractes laborals que s’han registrat a 
Manresa al llarg de l’any 2006 es distribueixen en 
parts iguals entre els dos gèneres. Inclòs els contrac-
tes indefi nits i els contractes temporals mantenen 
una distribució per gènere equitativa. El 52,9% 
dels 5.204 contractes indefi nits registrats a Man-
resa al llarg de l’any 2006 han estat signats per do-
nes i el titular del 51,3% dels contractes temporals            
registrats en aquest període de temps és un home.
Les diferències de gènere apareixen a partir del 
moment en què s’examina la contractació segons 

el temps de dedicació a la jornada laboral. Men-
tre que els homes signen el 55,7% dels contractes 
a temps complet, les dones signen el 76,2% dels 
contractes a temps parcial. Aquesta última modali-
tat de contractació, ja sigui indefi nida o temporal, 
té un marcat accent femení i, any rera any, entorn 
del 75% dels contractes a temps parcial apareixen 
signats per dones.

De fet, la contractació a temps parcial conforma 
una alternativa que ajuda a compaginar vida la-
boral i vida familiar. Les reivindicacions d’igualtat 
de gènere en el món laboral tenen poc fonament 
mentre la fi gura d’un pare de família no s’arrengli 
amb la de la mare de família. I, avui en dia, bona 
part de les tasques que es deriven de la cura de la 
família recauen sobre la dona.

3.4. Contractació per gènere. Any 2006

Modalitat Homes Dones Total
Per tipus del contracte

Indefi nit
Temporal

2.449
11.837

47,1%
51,3%

2.755
11.249

52,9%
48,7%

5.204
23.086

100%
100%

Total 14.286 50,5% 14.004 49,5% 28.290 100%
Per temps de dedicació

Temps complet
Temps parcial

13.185
1.101

55,7%
23,8%

10.484
3.520

44,3%
76,2%

23.669
4.621

100%
100%

Total 14.286 50,5% 14.004 49,5% 28.290 100%
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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4. OCUPACIÓ

La informació disponible sobre població assalaria-
da, molt valuosa pels serveis d’estudis d’informació 
socioeconòmica local, procedeix de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social (INSS). L’explotació esta-
dística de la informació que gestiona l’INSS proce-
deix de la base de dades de centres de cotització i no 
pas de la base de dades dels assalariats. D’aquesta 
manera, la informació que es desprèn de l’anàlisi 
de l’INSS presenta, gairebé, una major utilitat per 
conèixer el teixit productiu del municipi que no pas 
per conèixer el mercat laboral del territori.

Tal com està explotada la informació estadística de 
l’INSS, un municipi que disposi de pocs centres de 
treball i molts habitants assalariats fi gura amb pocs 
treballadors per compte d’altri. I viceversa: Un 
municipi amb molts centres de producció i pocs 
habitants fi gura com un territori amb molta ocu-
pació assalariada. Per constatar aquest fet, tan sols 
cal recórrer al valor que la ràtio ocupats / pobla-
ció potencialment activa presenta a tres municipis 
catalans. A Santa Coloma de Gramenet, hi ha 15 
assalariats per cada cent persones d’entre 16 i 64 
anys; a Barberà del Vallès, 92; i a Castellbisbal, hi ha 
més assalariats que no pas població potencialment 

activa. És cert que el valor registrat a Manresa (52 
assalariats per cada cent persones de població po-
tencialment activa) s’assimila al de Catalunya (55); 
però el nombre d’assalariats residents a Manresa és 
ben superior als 25.489 assalariats que fi guren com 
ocupats per compte d’altri a l’INSS. 

De fet, la distribució del contingent de població 
activa estimat a Manresa (37.500 persones) entre 
població en situació d’atur (2.721), ocupats per 
compte propi (5.275) i ocupats per compte d’altri 
deixa en evidència que, a la capital del Bages, hi ha 
bastants més dels 25.489 assalariats que s’extreuen 
d’aquesta base de dades.

4.1. Treballadors per compte d’altri

Deixant de banda els canvis metodològics en la 
forma de computar el nombre d’assalariats de la 
ciutat, l’evolució al llarg del temps del nombre de 
treballadors per compte d’altri té una clara ten-
dència a augmentar. Més enllà d’aquesta tendèn-
cia global, una informació important a examinar 
és la distribució dels assalariats segons els diferents 

4.1. Assalariats

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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sectors econòmics. La comparativa entre Manresa 
i Catalunya de la distribució sectorial dels treballa-
dors per compte aliè mostra l’economia de la ciutat 
com una d’industrialitzada. Mentre el 23,8% dels 
assalariats de Manresa treballa al sector secundari, 
al Principat hi treballa el 20,0%. La construcció de 
Manresa ocupa el 9,4% de la població treballadora 
per compte aliè; a Catalunya, el 10,1%. Pel que 
fa referència al sector serveis, mentre que aquest 
sector ocupa el 66,6% dels assalariats de la ciutat, a 
Catalunya n’ocupa el 69,4%.

La indústria manresana ateny 6.071 assalariats. Els 
diferents estudis que analitzen el futur del sector 
industrial a la nostra economia coincideixen en 
que no cal esperar que el nombre de treballadors 
del sector augmenti gaire en els propers anys. No 
obstant això, sí que és previsible que els requisits 
per treballar a la indústria, a nivell de coneixe-
ments i formació, seran més exigents. La fi gura del 
peó mal remunerat perd pes en el sector secundari 
i en guanya la del treballador qualifi cat ben remu-
nerat. El nombre de treballadors del sector no pot 
augmentar de forma signifi cativa ja que, per una 

banda, la indústria està cada cop més tecnifi cada i, 
per una altra banda, tasques que realitzen les em-
preses industrials s’exterioritzen a empreses del sec-
tor serveis més especialitzades. Neteja, publicitat i 
manteniment són exemples de tasques imprescin-
dibles que ha de fer qualsevol indústria i que, en 
l’actualitat, es tendeix a descentralitzar vers empre-
ses especialitzades en aquests àmbits. Cal preveure, 
doncs, que el nombre de treballadors assalariats 
de Manresa es mantindrà entorn 6.000 al llarg de 
propers anys, però el seu pes dins l’economia dis-
minuirà.

Tenint en compte que gairebé tots els analistes 
econòmics vaticinen que l’activitat de la construc-
ció enfronta una etapa de desacceleració, cal espe-
rar que, al llarg dels propers anys, el contingent de 
població assalariada d’aquest sector es mantingui 
entorn els paràmetres actuals (2.397 assalariats). 
Conseqüentment, també cal esperar que la parti-
cipació dels assalariats de la construcció sobre el 
total del contingent dels treballadors per compte 
d’altri (en l’actualitat, 9,4%) disminueixi al llarg 
de propers exercicis.

4.2. Treballadors per compte propi

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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L’heterogeni sector serveis inclou línies de negoci dis-
pars, algunes en auge, d’altres madures i d’altres en 
declivi. Malgrat aquesta heterogeneïtat, es preveu que 
el nombre d’assalariats del sector serveis en el seu con-
junt augmentarà al llarg de propers anys, tant en nú-
meros absoluts, com en números relatius. D’aquesta 
manera, és d’esperar que els 16.986 assalariats que 
duen la seva activitat professional al sector serveis vagi 
en augment al llarg dels propers anys i que aquest 
ample sector absorbeixi els increments del nombre 
d’assalariats que es puguin registrar a la ciutat.

4.2. Treballadors per compte propi

A 31 de desembre de 2006, el nombre de treballa-
dors de Manresa afi liats al Règim Especial de Tre-
balladors Autònoms és de 5.275. Posant en relació 
el nombre de treballadors autònoms amb la pobla-
ció activa o la potencialment activa, s’extreu que 
Manresa té un nivell de treballadors per compte 
propi lleugerament inferior a Catalunya. El 10,8% 
de la població potencialment activa de Manresa 
són treballadors autònoms; a Catalunya, l’11,5%. 
De fet, posant en relació la població ocupada per 
compte propi sobre la població activa, el diferen-
cial entre un àmbit territorial i altre és similar: El 
14,0% de la població activa de Manresa treballa 
per compte propi; a Catalunya, el 15,0%.

La distribució dels treballadors per compte propi 
segons els sectors econòmics és un refl ex de la rea-
litat econòmica de la ciutat. El pes dels treballa-
dors autònoms a la indústria manresana (12,2% 
dels treballadors ocupats per compte propi desen-
volupen les seves tasques professionals al sector se-
cundari) és superior al pes que aquest col·lectiu té 
a Catalunya (10,1%). L’elevada presència de treba-
lladors per compte propi al sector secundari queda 
compensada amb una participació moderada en el 
sector de la construcció: El 15,9% dels treballadors 
autònoms de Manresa treballa al sector de la cons-
trucció; a Catalunya, el 17,7%.

El nombre de treballadors per compte propi aug-
menta, any rera any, amb una cadència regular 
d’entorn l’1,7%. És previsible que aquesta dinà-
mica es mantingui al llarg de propers exercicis i 
que, en un parell d’anys, a Manresa hi hagi entorn 
5.500 treballadors autònoms. Per sectors, les pre-
visions indiquen que el nombre de treballadors 
per compte propi de la construcció i la indústria 
es mantindrà constant i que el sector serveis ab-
sorbirà gairebé la totalitat de nous llocs de treball 
que es generin. De fet, tres branques d’activitat que 
mantenen bons ritmes de creixement com les con-
sultores, els serveis informàtics o els agents comer-
cials tenen una elevada presència de la fi gura del 
treballador per compte propi.
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1. ECONOMIA GLOBALITZADA

L’economia internacional es caracteritza per la 
creixent interdependència de les diferents econo-
mies regionals. Es tracta de la globalització, un es-
cenari d’oportunitats i incerteses en el qual la capa-
citat d’un territori per esdevenir un pol d’atracció i 
l’habilitat dels seus individus per moure’s en aquest 
terreny de joc són claus per augmentar el benestar 
social.

1.1. Conjuntura econòmica 

El producte interior brut (PIB) del conjunt de 
l’economia mundial ha crescut el 5,4% al llarg del 
2006. Aquest any ha estat marcat per la bona taxa 
de creixement de l’economia dels Estats Units, la 
recuperació de l’economia europea i, un any més, 
per l’espectacular avenç dels països emergents. En 
la majoria de països, l’increment del PIB real ha 
superat l’augment de població i, per tant, la riquesa 
dels ciutadans del món ha augmentat. 

Les economies més desenvolupades han avançat un 
2,9%, el mateix increment al registrat a l’economia 
de referència, els Estats Units. El Japó manté, 
per quart any consecutiu, un increment del PIB 
d’entorn el 2% i deixa defi nitivament enrere els 
anys de creixement econòmic nul.

Els països emergents segueixen registrant uns 
creixements econòmics extraordinaris: Xina ha 
crescut un 11,1%, el màxim dels darrers deu anys; 
l’Índia, un 9,7%; i Rússia, el 6,7%. Els països 
asiàtics, amb mà d’obra barata i normatives de 
respecte al medi ambient laxes acullen centres de 
producció deslocalitzats fi lls de la globalització. Les 
economies dels països emergents registren, any rere 
any, taxes de creixement elevades. No obstant això, 
aquestes economies es troben lluny de convergir 
amb les dels països desenvolupats.

El conjunt de l’economia dels països del Magrib 
es manté en una fase de creixement, tot i que es 
tracta d’economies amb elevades fl uctuacions que 
poden passar, d’un any per l’altre, d’un creixement 

d’un 2,4% a un creixement del 8,0%, com és el 
cas del Marroc en els dos últims anys. S’ha de te-
nir en compte, però, que es fa difícil considerar 
la regió del Magrib com una sola economia ja 
que cadascuna d’elles manté la seva pròpia idio-
sincràsia: Tunísia (5,4% de creixement del PIB en 
l’any 2006) aposta pel turisme, Marroc (8,0%) 
s’esforça per diversifi car una economia en la qual 
prepondera el sector agrícola i Algèria (3,6%) 
basa la seva economia en l’explotació de jaciments 
d’hidrocarburs.

El creixement de la zona euro al llarg de l’any 
2006 (2,8%) ha estat el més elevat dels últims 
sis anys i ha anat de la mà de la potent economia 
alemanya (2,9%). Fora de la zona euro però dins 
el context de l’economia de la Unió Europea, el 
Regne Unit ha registrat un nivell de creixement si-
milar a l’alemany. L’economia espanyola, un any 
més, registra un nivell de creixement ben superior 
al de la zona euro, tot i que inferior al registrat a 
Suècia, Finlàndia i Irlanda. Els bons registres de 
l’economia espanyola queden aigualits pels dubtes 
que genera un model de creixement en el qual el 
sector de la construcció manté un protagonisme 
inèdit a d’altres economies avançades.

1.2. Sistema fi nancer

La moneda més utilitzada en operacions interna-
cionals és el dòlar i, en menor mesura, l’euro i el 
ien. A 31 de desembre de 2006, un euro cotitzava 
a 1,32 dòlars. Després de l’apreciació que va regis-
trar la divisa americana al llarg de l’any 2005, el 
dòlar s’ha devaluat un 10% respecte l’euro durant 
el 2006. Un euro fort afavoreix les importacions i 
difi culta les exportacions. Es fa difícil determinar 
si resulta més benefi ciós per l’economia catalana 
que el dòlar sigui car o barat, però on els analistes 
estan d’acord és en que convé que les fl uctuacions 
de la cotització entre la moneda americana i l’euro 
siguin mínimes. Altes oscil·lacions entre la cotit-
zació d’ambdues monedes difi culten les inversions 
estructurals.
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El tipus d’interès de les economies desenvolupa-
des continuen en nivells històricament baixos, tot i 
que el Banc Central Europeu manté una tendència 
alcista del preu del diner per mantenir la infl ació 
moderada. El desembre del 2006, el tipus d’interès 
havia augmentat 1,25 punts percentuals respecte 
l’any anterior, situant-se en el 3,5%. Aquest aug-
ment desaccelera el creixement econòmic perquè, 
per una banda, limita el consum de les famílies 
que s’endeuten i, per una altra banda, encareix 
les inversions empresarials. El tipus d’interès no 
és un concepte macroeconòmic abstracte llunyà 
de l’economia de la ciutat. Tenint en compte que 
l’endeutament total de les 1.094 empreses manre-
sanes que presenten els seus comptes al Registre 
Mercantil és de 1.112 milions d’euros, l’increment 
d’1,25 punts percentuals del tipus d’interès suposa 
un sobrecost fi nancer per les empreses de la ciutat 
de 14 milions d’euros per any.

Les borses internacionals han registrat guanys 
per quart any consecutiu. Entre les borses més 
rendibles del 2006, predominen les dels països 
emergents i alguna d’europea, tot i que els ín-
dexs més importants també han registrat una 
bona rendibilitat: El Dow Jones (Nova York) 
s’ha revaloritzat un 16,3%; i el Nikkei-225 
(Tòquio), un 6,9%. L’Eurostoxx 50, l’índex de 
referència de l’eurozona, ha tancat l’any amb una 
plusvàlua del 15,1% i l’ l’IBEX 35, el principal 
índex espanyol, ha viscut un dels millors anys 
de la seva història i ha encadenat el quart any 
consecutiu de guanys. Aquest exercici, l’IBEX 
35 ha tancat amb una revalorització del 31,8% 
encapçalada pels sectors immobiliari, elèctric i 
financer. Ha estat un any de fusions i adquisi-
cions i bona part de les plusvàlues registrades a 
la borsa espanyola procedeixen d’aquestes ope-
racions financeres.

1.1 Evolució del PIB

Àmbit territorial 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Zona euro
Alemanya

1,9
1,2

0,9
0,0

0,8
-0,3

2,0
1,1

1,5
0,8

2,8
2,9

Catalunya 3,2 2,3 2,6 2,9 3,1 3,7
Espanya
EUA
França
Itàlia
Japó
Regne Unit
Xina
Índia

3,6
0,8
1,9
1,8
0,2
2,4
8,3
3,9

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

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

10,0
6,9

3,3
3,6
2,5
1,2
2,7
3,3

10,1
7,9

3,6
3,1
1,7
0,1
1,9
1,8

10,4
9,0

3,9
2,9
2,0
1,9
2,2
2,8

11,1
9,7

Món 2,5 3,1 4,0 5,3 4,8 5,4

Font: Fons Monetari Internacional
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1.3. Índex IBEX 35

Font: Borsa de Madrid

1.2. Tipus de canvi dòlar / euro

Font: European Central Bank
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1.3. Mercat energètic

El mercat energètic és un punt feble de l’economia 
de consum del món occidental en el sentit que és 
un tipus de mercat que comercialitza un bé cada 
dia més escàs. Dins aquest mercat energètic, el pe-
troli, per exhaurible, per escàs i per indispensable, 
és l’element més crític. El ritme de descobriment 
de noves reserves de petroli no augmenta, ni de bon 

tros, al mateix ritme que augmenta la seva demanda 
mundial. Els diferents agents del sector energètic 
discrepen a l’hora de pronosticar la data de la fi  de 
l’era del petroli, però tots aquests agents assenteixen 
que la fi  del petroli barat ja s’ha assolit.

La major part de reserves de petroli del món es 
troben a zones políticament inestables i aquest fet 
ocasiona que la cotització del negre líquid registri 
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1.4. Preu del barril de petroli

Font: Ministerio de Economía

grans fl uctuacions en funció de la variant conjun-
tura social i política d’aquell territori. No obstant 
això, la tendència del preu del petroli té un clar 
signe de seguir augmentant sense que hi hagi cap 
indici que faci pensar que el mercat podrà dispo-
sar mai més de petroli barat. En aquest escenari 
de petroli car, cada dia cal destinar més recursos a 
l’obtenció d’energia.

Segons dades del Pla de l’energia de Catalunya 
2006 – 2015, el 48% de l’energia que es consumeix 
a Catalunya prové del petroli, el 25% de l’energia 
nuclear, el 22% del gas natural, l’1% del carbó i el 
3% d’energies renovables. Tenint en compte que a 
Catalunya no hi ha petroli (dels jaciments de pe-
troli espanyols s’extreu el 0,2% del petroli que es 

consumeix a tot l’Estat), l’economia catalana re-
quereix generar ingressos per poder adquirir aques-
ta indispensable matèria primera. 

Un aspecte positiu de la fi  de l’era del petroli barat 
és que afavoreix la inversió i investigació en ener-
gies alternatives. Cap tipus d’energia podia com-
petir anys enrere amb el petroli, però aquest esce-
nari està canviant. El debat sobre la conveniència 
de l’energia nuclear s’ha reobert, la tecnologia per 
generar biocombustibles es troba en la fase de bio-
combustibles de segona generació, l’energia eòlica 
obté bons rendiments, Portugal pretén cobrir amb 
energia extreta de les onades del mar el 20% de les 
seves necessitats energètiques i la calefacció geotèr-
mica escalfa, cada any, més llars de forma efi cient.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

G
en

 9
9

Ju
n 

99

N
ov

 9
9

A
br

 0
0

S
et

 0
0

Fe
b 

01

Ju
l 0

1

D
es

 0
1

M
ai

 0
2

O
ct

 0
2

M
ar

 0
3

A
go

 0
3

G
en

 0
4

Ju
n 

04

N
ov

 0
4

A
br

 0
5

S
et

 0
5

Fe
b 

06

Ju
l 0

6

D
es

 0
6



53

2. LES ECONOMIES DE CATALUNYA I EL BAGES

2.1. Estructura econòmica

El Bages, amb un producte interior brut (PIB) de 
2.999 milions d’euros constants de l’any 2000, és 
la desena comarca de Catalunya en termes de pro-
ducció. Cinc de les nou comarques amb un PIB 
superior al bagenc són de l’àrea metropolitana de 
Barcelona (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix 
Llobregat, Vallès Oriental i Maresme); dues són 
del Camp de Tarragona (Tarragonès i Baix Camp) 
i les altres dues coincideixen amb les comarques 
de les altres dues capitals de província (Segrià i 
Gironès).

La taxa de variació anual de la producció de 
l’economia del Bages, al tractar-se d’una economia 
petita comparada amb la catalana, està subjecte a 
elevades fl uctuacions. I si bé el PIB del Bages ha 
augmentat 0,9 punts percentuals més que no pas el 
PIB del Principat, la taxa de creixement del PIB del 
Bages acumulada al llarg dels darrers set anys és la 
mateixa que la del Principat. I el pes que representa 
el Bages sobre el total de l’economia de Catalunya 
s’ha mantingut constant, exercici rere exercici, al 
llarg dels últims set anys, en el 2,2%. Malgrat que 
les taxes de creixement de les economies del Bages 
i Catalunya són similars, les estructures econòmi-
ques d’una i altra economia són ben diferents.

L’aportació en termes estrictament monetaris del 
sector agrícola ramader a les economies occiden-
tals és poc més que testimonial i, en aquest sen-
tit, Catalunya i el Bages no són pas una excepció. 
No obstant això, s’ha de tenir en compte que els 
benefi cis aportats pel sector agrícola ramader van 
més enllà dels paràmetres estrictament econòmics. 
S’ha de tenir en compte que el sector primari és la 
base de l’economia de municipis petits i permet 
que aquests pobles mantinguin activitat al llarg de 
tot l’any i no es converteixin en indrets que tan sols 
resten oberts en èpoques de vacances. Tanmateix, 
aquest sector gestiona importants extensions de te-
rritori i, conseqüentment, l’impacte de l’activitat 
d’aquest sector en el medi ambient és crucial. En 
termes econòmics, els àmbits del sector bagenc que 

generen una major activitat són el porcí (40,3% 
del PIB del sector primari), el vaquí (10,9%), els 
cereals (10,5%) i les hortalisses (10,1%).

La petjada de la tradició industrial del Bages fa que 
l’aportació del sector secundari al PIB de la comarca 
(35,6%) sigui més elevada que l’aportació d’aquest 
sector al PIB de Catalunya (24,9%). Aquest di-
ferencial de més de deu punts percentuals fa que 
s’estigui parlant de dues estructures econòmiques 
ben diferents. Mentre la indústria de la majoria de 
les comarques catalanes es troba molt concentrada 
en uns pocs sectors; la indústria bagenca es caracte-
ritza per la seva diversitat. De fet, si es subdivideix 
el sector industrial en tretze subsectors i es deter-
mina l’aportació de cada subsector al sector indus-
trial es constata una certa similitud amb les parti-
cipacions d’aquests subsectors a la composició del 
PIB procedent de la indústria de Catalunya. Les 
diferències, petites, es troben en una menor parti-
cipació en el PIB industrial del Bages en els sectors 
químics, paper i arts gràfi ques. Per contra, el tèxtil, 
el cautxú i el metall tenen una major presència al 
Bages que no pas a Catalunya.

La construcció genera el 14,4% del PIB del Bages; 
a Catalunya, el 8,6%. No en va, la disponibilitat 
de sòl urbà a la comarca ha permès que importants 
projectes immobiliaris s’hagin pogut desenvolupar 
a la zona. És cert, però, que l’elevada participació 
d’aquest sector a l’economia comarcal conforma 
un cert punt de feblesa ja que els analistes vaticinen 
que el sector enfronta el futur amb incertesa.

Mentre l’heterogeni sector serveis aporta fi ns el 
64,9% al PIB de Catalunya, l’aportació d’aquest 
sector es redueix al 48,3% en el cas de l’economia 
del Bages. De la comparativa de l’estructura del 
Valor Afegit Brut del sector serveis desglossat en set 
subsectors entre Catalunya i el Bages, destaquen 
dos aspectes. El pes del comerç dins el sector ser-
veis és molt més alt al Bages que no pas a Catalun-
ya. I, per contra, el pes del sector d’immobiliàries i 
serveis a empreses és més elevat al Principat que no 
pas a la comarca.
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2.2. Conjuntura econòmica

La taxa de variació del PIB de Catalunya ha regis-
trat signe positiu per tretzè any consecutiu. Dins 
aquest context de creixement llarg i sostingut de 
l’economia catalana, l’economia bagenca, si bé 
amb una estructura econòmica diferent, ha man-
tingut unes taxes de creixement similars a les regis-
trades al Principat.

La conjuntura del sector de l’agricultura i la ra-
maderia està supeditada a l’evolució d’una sèrie 
d’aspectes externs que determinen en alta mesura 
el valor fi nal de la producció del sector. Meteoro-
logia i preu de cotització dels productes són dos 
exemples de paràmetres transcendentals sobre els 
quals els gestors del sector no hi poden fer res. 

A més, com que meteorologia i preu de cotitza-
ció tenen una elevada volatilitat, la conjuntura 
del sector es caracteritza per les elevades fl uctua-
cions. Anys i productes amb registres excel·lents 
s’alternen amb anys i productes amb registres de-
fi citaris. És per això, que molts agents del sector 
defugen de l’especialització en un sol producte i 
aposten per diversifi car la seva cartera de produc-
tes. Les subvencions que rep el sector de la Unió 
Europea (Política Agrària Comuna) són determi-
nants per a que el sector es mantingui rendible; 
però el sector s’haurà d’esforçar en cercar alter-
natives d’elevat valor afegit i amb bona acolli-
da al mercat. A dia d’avui, tan sols l’agricultura 
ecològica sembla que pugui satisfer aquestes dues 
premisses d’alt valor afegit i de bona rebuda per 
part del mercat.

2.1. Pes de cada sector en el PIB. Any 2006

Sector Catalunya Bages

Primari
Indústria
Construcció
Serveis

1,7
24,9

8,6
64,9

1,7
35,6
14,4
48,3

Total 100,0 100,0

Font: Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya

2.2. Creixement del PIB. Any 2006

Sector Catalunya   Bages
Primari
Indústria
Construcció
Serveis

3,8
2,9
5,4
3,8

5,9
4,5

10,5
3,1

Total 3,7 4,6
Font: Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya
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Després d’uns anys d’incertesa i creixements mo-
destos, la indústria ha registrat un creixement posi-
tiu tant a Catalunya (2,9%) com al Bages (4,5%). 
D’entre la gran diversitat d’activitats econòmi-
ques que acull la indústria, tan sols el subsector de 
l’alimentari i el tèxtil han registrat, al Bages, taxes 
de creixement negatives. Però, per altra banda, 
hi ha quatre subsectors que han registrat taxes de 
creixement de dos dígits; es tracta de les indústries 
manufactureres diverses (14,6%), altres minerals 
no metàl·lics (12,3%), la fusta i el suro (11,9%) i 
la maquinària i l’equipament mecànic (11,2%).

L’activitat constructora del Bages ha registrat un 
espectacular creixement del 10,5%, la qual cosa ha 
permès que la participació del sector al PIB de la 
comarca sigui anòmala i, tal vegada, excessivament 
elevada (14,4%). Són molts els indicis que fan 
pensar que la participació futura del sector de la 

construcció a l’activitat econòmica del Bages ten-
dirà a disminuir en el decurs de propers exercicis.

El sector serveis bagenc ha registrat un creixement 
inferior a la resta de sectors econòmics i inferior a 
la taxa de creixement registrada a Catalunya. En 
aquest sentit, el sector serveis de la comarca, lluny 
d’adquirir cada cop més pes dins l’economia del 
territori, en perd. La crisi del sector serveis de la 
comarca es concentra en el sector privat. Dels set 
subsectors en què el Departament d’Economia 
Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na desglossa els serveis, tan sols un d’ells registra 
una taxa de creixement sensiblement superior a la 
catalana. Es tracta del subsector d’administracions 
públiques, sanitat i educació, un àmbit copsat pel 
sector públic. Cal preveure, no obstant, que en 
propers exercicis, el sector serveis esdevingui el 
motor de l’economia del Bages.

2.3. Evolució del creixement del PIB

Any
% Creixement PIB

PIB Bages (*)
(PIB Bages) / 

(PIB Catalunya)  Catalunya Bages

2001
2002
2003
2004
2005
2006

3,2
2,3
2,6
2,9
3,1
3,7

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

2.609
2.661
2.769
2.835
2.866
2.999

2,20%
2,19%
2,22%
2,21%
2,17%
2,19%

Font: Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya

(*) Milions d’euros constants de l’any 2000
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2.3. Conjuntura segons components del PIB

El Producte Interior Brut és la mesura del resul-
tat fi nal de l’activitat de producció de les unitats 
productores en el territori. Per calcular o estimar 
aquest valor, el concepte pot ser abordat des de tres 
perspectives diferents: Des de l’òptica de l’oferta, a 
partir de l’anàlisi de la demanda o bé mitjançant el 
desglossament de la renda.

El mètode de càlcul del PIB a partir de la pers-
pectiva de l’oferta consisteix en valorar l’aportació 
de les diferents branques productives al conjunt de 
l’economia. En aquest sentit, es constata com el 
sector de la construcció ha estat el motor principal 
de l’economia catalana i bagenca.

El càlcul del PIB a partir de la demanda s’estableix 
a partir de l’ús fi nal dels béns i serveis produïts: 
Consum, inversió i sector exterior. El consum ha 
estat el motor de l’economia catalana en els últims 
anys. Al llarg del 2006, el consum ha augmentat 
a un ritme més moderat que el d’anys anteriors 

però a un bon ritme. L’increment de l’ocupació ha 
permès aquest increment del consum del 3,6%. 
La inversió ha consolidat el necessari canvi de ten-
dència que es va registrar l’any 2004. La inversió 
registrava en el període 2000 – 2003 tènues, in-
clòs negatives, taxes de creixement. En el perío-
de 2004 – 2006 s’han registrat increments de la 
inversió que es troben en línia de les necessitats 
de l’economia catalana i permetran, en el futur, 
augmentar la capacitat productiva de l’economia 
catalana.

Finalment, els components per elaborar el càlcul 
del PIB sota la perspectiva de la renda són la re-
muneració d’assalariats (treball), l’excedent brut 
d’explotació (capital) i la renda mixta. En aquest 
sentit destaca el concepte de la remuneració 
d’assalariats; tenint en compte que els salaris han 
augmentat en sintonia amb la infl ació, l’increment 
de la remuneració d’assalariats s’atribueix a 
l’expansió de l’ocupació. En aquest sentit, cal des-
tacar que una part important de l’ocupació genera-
da ha estat coberta per immigrants.
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1. DINAMISME EMPRESARIAL: VISIÓ TRANSVERSAL

La xarxa de municipis del projecte El perfi l de 
la ciutat va contractar al grup de recerca AQR-
IREA, liderat pel catedràtic Jordi Suriñach de la 
Universitat de Barcelona, l’elaboració d’una sèrie 
d’informes sobre la realitat social i econòmica dels 
municipis membres de la Xarxa. Un dels informes 
tracta sobre dinamisme empresarial i incorpora 
una sèrie de conceptes no analitzats fi ns ara en les 
economies locals. Es tracta de conceptes de nivell 
tecnològic, capacitat d’arrossegament i risc de des-
localització.

1.1. Nivell tecnològic

Les economies que concentren la seva activitat en 
àmbits de producció que requereixen un nivell 
de tecnologia sofi sticat i uns nivells de coneixe-
ment complexos presenten una major possibilitat 
de creixement, disposen d’una economia menys 
vulnerable, generen un elevat valor afegit i el 
seu mercat laboral es caracteritza per la prepon-
derància de llocs de treball qualifi cats. En aquest 
sentit, la taula de comandament de la ciència, la 
tecnologia i la indústria de l’OCDE divideix el 
sector secundari en quatre grans grups en funció 
del nivell tecnològic requerit per operar en ell i 
divideix el sector serveis en dos grups en funció 
de la intensitat dels coneixements necessaris per 
operar en aquest sector.

D’aquesta manera, les principals activitats de cadas-
cuna de les sis agrupacions emprades és la següent:

• Sectors industrials de nivell tecnològic baix
Indústria alimentària
Tèxtil
Paper

• Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà-baix
Cautxú
Metall 

• Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà-alt
Químiques
Fabricació de maquinària
Vehicles de motor

• Sectors industrials de nivell tecnològic alt
Fabricació de màquines d’ofi cina
Fabricació de materials electrònics

• Serveis intensiu en coneixement
Transport
Activitats immobiliàries
Mediació fi nancera
Educació
Activitats sanitàries

• Serveis no intensius en coneixement
Comerç
Hoteleria

1.1. Distribució assalariats segons nivell tecnològic

Sector Manresa Catalunya
Indústria 100,0% 100,0%

Nivell tecnològic alt
Nivell tecnològic mitjà-alt
Nivell tecnològic mitjà-baix
Nivell tecnològic baix

0,6%
20,3%
43,1%
36,0%

2,4%
32,4%
25,8%
39,4%

Serveis 100,0% 100,0%

Intensius en coneixement
No intensius en coneixement

49,0%
51,1%

45,7%
54,3%

Sectors estratègics / Total assalariats 37,5% 38,5%
Font: Ajuntament de Manresa a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat
Sectors estratègics: Nivell tecnològic alt + nivell tecnològic mitjà-alt + intensius en coneixement
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La metodologia de distribució dels assalariats se-
gons el nivell de contingut tecnològic és discuti-
ble ja que no pas totes les activitats d’un mateix 
sector requereixen un mateix nivell de tecnologia. 
Un bon exemple és el sector del metall, la classifi -
cació de l’OCDE considera aquest sector com un 
de nivell tecnològic mitjà-baix. Però la realitat ens 
mostra com algunes empreses manresanes del sec-
tor utilitzen un nivell tecnològic sofi sticat.

La informació de la distribució del contingent 
d’assalariats segons aquesta distribució ha de ser 
considerada, doncs, a títol orientatiu. Mentre la 
indústria manresana conté un nivell tecnològic in-
ferior al de l’economia catalana, el sector serveis de 
la ciutat incorpora un nivell de coneixements més 
elevat que el sector serveis del Principat. El 37,5% 
de la població assalariada de Manresa duu a terme 
la seva activitat professional a un sector conside-
rat estratègic (Veure defi nició a la taula 1.1). En 
aquest sentit, Manresa tan sols es troba un punt 
percentual per sota de Catalunya.

1.2. Capacitat d’arrossegament

Qualsevol activitat econòmica requereix inputs 
procedents d’altres activitats econòmiques. De 
la taula input-output publicada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya es desprèn informació 
referent a les relacions entre els diferents sectors 
de l’economia catalana. A partir d’aquesta taula, el 
Grup de Recerca en Anàlisi Quantitativa Regional 
distribueix els sectors econòmics en funció de la 
seva dependència. Els sectors més dependents són 
aquells que requereixen una elevada proporció de 
productes d’altres sectors per generar una unitat de 
producció. Els sectors que provoquen dependèn-
cia, per contra, són aquells que generen productes 
necessaris, en una elevada proporció, per la pro-
ducció d’altres sectors. 

Mentre els sectors dependents tenen una elevada 
capacitat d’arrossegament cap enrere, els sectors 
que generen dependència tenen una elevada ca-
pacitat d’arrossegament cap endavant. El Grup 
de Recerca en Anàlisi Quantitativa Regional de-
nomina sectors clau aquells que tenen capacitat 
d’arrossegament cap endavant i cap enrere. I ano-
mena sectors independents aquells que no presen-
ten capacitat d’arrossegament. Una última idea 
que cal tenir en consideració és que els sectors amb 
capacitat d’arrossegament cap enrere poden afavo-
rir el creixement econòmic i els sectors amb capaci-
tat d’arrossegament cap endavant poden provocar 
estrenyiments a l’economia.

Per a poder entendre millor els conceptes teòrics, es 
citen a continuació les activitats econòmiques més 
representatives de cadascuna de les quatre agrupa-
cions sectorials considerades: Agricultura, indústria 
alimentària, tèxtil, metall, construcció i comerç a 
l’engròs són exemples de sectors clau (arrossega-
ment endavant i enrere). Indústries càrnies, come-
rços al detall, hotels, restaurants i agències de viat-
ge tenen una elevada capacitat d’arrossegament cap 
enrere. Indústria química, fabricació de productes 
de cautxú, mediació fi nancera i activitats informàti-
ques són sectors amb capacitat d’arrossegament 
cap endavant. I, fi nalment, sanitat i educació són 
dos exemples d’àmbits d’activitat econòmica sense 
capacitat d’arrossegament.

La distribució de la força de treball segons el tipus 
de dependència del sector difereix entre Manresa 
i Catalunya. La major presència del sector clau a 
l’economia catalana respecte la manresana queda 
compensada amb una major presència del sec-
tor amb capacitat d’arrossegament cap enrere a 
l’economia de la ciutat. El 43,4% dels assalariats de 
Manresa treballen o bé a un sector clau o bé a un 
sector amb capacitat d‘arrossegament cap enrere; a 
Catalunya, el 42,6%.

1.2. Distribució assalariats segons capacitat d’arrossegament

Sector Manresa Catalunya
Clau (enrere i endavant)
Enrere
Endavant
Sense capacitat d’arrossegament

25,8%
17,6%
23,1%
33,6%

29,3%
13,3%
27,7%
29,7%

Total 100,0% 100,0%
Font: Ajuntament de Manresa a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat
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Mentre l’agrupació d’activitats econòmiques amb 
capacitat d’arrossegament cap endavant ocupa el 
23,1% de la població assalariada de Manresa, a 
Catalunya n’ocupa el 27,7%. Aquest diferencial 
de quatre punts percentuals es compensa amb una 
major presència de l’anomenat sector independent 
a l’economia de la ciutat.

1.3. Risc de deslocalització

Les comunicacions actuals permeten que les dis-
tàncies semblin més curtes i la globalització fa que 
el món sigui un mercat únic on tots els productors, 
independentment de la seva ubicació, es trobin en 
situació de competència. Amb aquestes regles del 
joc, els productors han de vetllar per reduir cos-
tos al nivell del més efi cient dels competidors ja 
que el mercat no accepta l’alternativa de traslladar 
els sobrecostos al preu de venda del producte. Les 
empreses que han traslladat els seus centres de pro-
ducció a indrets on les condicions de producció 
són més favorables en termes de costos son moltes. 
És el fenomen de la deslocalització.

En aquesta línia d’estudi, Sala i Torres determinen 
que els sectors més susceptibles de ser deslocalitzats 
són els següents:

• Indústries tèxtils (CNAE 17)
• Indústries de la confecció i de la pelleteria (18)
• Cuir, marroquineria i sabateria (19)
• Fabricació de productes de cautxú i matèries  plàs-
tiques (25)

• Indústries de la construcció de maquinària i equips 
mecànics (29)
• Fabricació de màquines d’ofi cina i equips infor-
màtics (30)
• Fabricació de maquinària, materials elèctrics (31)
• Fabricació de materials electrònics (32)
• Fabricació d’equips i instruments de precisió (33)
• Fabricació de vehicles de motor (34)
• Fabricació d’altres materials de transport (35)

Seguint el criteri de Sala i Torres, el 13,3% de la 
població assalariada de Manresa desenvolupa la 
seva activitat professional a un sector amb risc de 
ser deslocalitzat, aquesta ràtio es troba 5,4 punts 
percentuals per sobre del valor registrat a Catalun-
ya (7,9%). Com que la deslocalització, a dia d’avui, 
tan sols afecta el sector secundari, la forta indus-
trialització de l’economia de la ciutat justifi ca, en 
part, que el risc de deslocalització sigui més elevat 
a Manresa, on el 23,8% dels assalariats treballen a 
la indústria, que no pas a Catalunya, on el 20,0% 
dels assalariats treballen a la indústria.

Per saber el risc de deslocalització d’una empresa, 
més enllà del concepte teòric i l’anàlisi rigorosa 
feta per Sala i Torres, fóra convenient conèixer el 
nivell d’inversió en infrastructura d’aquesta em-
presa. Les societats que duen a terme una inver-
sió important en un centre productiu a la ciutat 
presenten un baix risc de deslocalització. I, per 
contra, les empreses que disposen d’un centre de 
producció obsolet presenten un major risc de des-
localització.
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2. INDÚSTRIA

Malgrat la tendència a la terciarització dels darrers 
anys, Manresa segueix essent una ciutat amb un 
pes important del sector industrial, com el conjunt 
de la comarca del Bages. Tant els indicadors de po-
blació activa com la distribució sectorial del PIB 
constaten aquesta afi rmació. Així, el total de per-
sones que al 31 de desembre de 2006 treballaven 
al sector industrial de la ciutat era de 5.912, equi-
valent al 23,8% de la població activa (superior en 
3,8 punts percentuals a la mitjana pel conjunt de 
Catalunya). Pel conjunt del Bages, el percentatge 
sobre el PIB que representa el sector industrial era 
del 35,6%, superior en 10,7 punts percentuals a la 
mitjana del conjunt de l’economia catalana.

L’estructura industrial del Bages ha experimentat 
en els darrers anys un procés important de diver-
sifi cació, si bé segueixen tenint un pes molt im-
portant sectors tradicionals com són el tèxtil o el 
metal·lúrgic. Si comparem l’estructura del PIB 
industrial del Bages respecte del conjunt de Cata-
lunya podem constar una estructura molt diversi-
fi cada, amb un major pes relatiu dels sectors tèxtil 
i metal·lúrgic.

En línies generals el sector industrial va tenir l’any 
2006 un comportament favorable. El Valor Afegit 

Brut (VAB) del sector industrial va experimentar 
un creixement positiu del 4,5%, per sobre de la 
mitjana de Catalunya (3,7%), i remuntant la ten-
dència d’estancament que havia experimentat l’any 
2005 (variació negativa del -0,3%).

L’evolució anual del nombre de treballadors afi liats 
a la Seguretat Social refl ecteix una certa estabilitat 
(de 5.894 treballadors el 31 de desembre de 2005 
a 5.912 el 31 de desembre de 2006, amb un incre-
ment del 0,3%). Si comparem l’evolució del VAB 
amb la del nombre d’empleats podem constatar 
que els increments positius del VAB son més de-
guts a l’augment de la productivitat per persona 
empleada, que no pas a creixements de la població 
ocupada.

Si analitzem la mida i l’estructura de les empreses 
del sector, constatem que estem davant d’un pre-
domini aclaparador de micro i petites empreses. 
Tanmateix de l’anàlisi de la taula de l’evolució del 
nombre d’empreses del sector, es pot observar una 
tendència a la disminució del nombre d’empreses: 
En els darrers 10 anys s’han reduït en 132 el nombre 
d’empreses, que suposa una reducció del 27,3%.
Si analitzem les dades fi nanceres de les empreses, a 
partir dels comptes anuals tancats al 31 de desem-

2.1. Estructura del PIB industrial per subsectors. Catalunya i Bages

Subsectors Bages Catalunya

Energia, aigua i extractives
Aliments, begudes i tabac
Tèxtil, cuir i calçat
Fusta i suro
Paper i arts gràfi ques
Química
Cautxú i plàstic
Altres minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia i productes metàl·lics
Maquinària i equipament mecànic
Equipament elèctric, electrònic i òptic
Material de transport
Indústries manufactureres diverses

9,0
9,8

11,0
1,2
4,9
6,7
8,7
5,9

15,4
8,4
4,5
8,3
6,2

8,1
9,9
6,2
1,6
9,8

15,1
5,0
5,1

12,0
6,6
7,3
8,7
4,6

Total 100,0 100,0
Font: Anuari Comarcal de Catalunya
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2.2. Evolució dels afi liats al sector industrial

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Minerals no metàl.lics ni energètics (14)
Indústria prod. alimentaris i begudes (15)
Indústria tabac (16)
Indústria tèxtil (17)
Indústria confecció i pelleteria (18)
Cuir; marroquineria; guarnicioneria (19)
Indústria fusta i suro, exc. mobles (20)
Indústria paper (21)
Edició i arts gràfi ques (22)
Indústries químiques (24)
Cautxú i matèries plàstiques (25)
Ind. altres prod. minerals no metàl.lics  (26)
Metal.lúrgia (27)
Prod. metàl.lics, exc. maquinària (28)
Construcció maquinària i equips mec. (29)
Maquinària i materials elèctrics (31)
Mat. electròn.; ràdio, TV i comunicació (32)
Instruments medicoquirúrgics i precisió (33)
Vehicles motor, remolcs i semiremolcs (34)
Altres materials transport (35)
Mobles; altres indústries manufactureres (36)

8
413

0
783
184

28
131

0
370

44
269
162
188
879
635
135

7
137
504

0
260

9
434

0
707
176

28
133

0
381

35
252
189
198

1.007
595
129

10
10

442
0

260

8
481

0
658
171

26
120

0
376

41
252
202
181
846
566
127

9
11

427
0

252

6
483

0
634
143

22
134

0
366

36
1.405

206
166
818
612
121

10
12

420
0

259

6
464

9
615
128

18
131

0
371

48
1.466

216
168
827
631
124

11
14

386
0

261

5
504

8
780
107

14
119

0
347

46
1.309

205
226
808
616
129

10
24

408
0

247

Total 5.137 4.995 4.754 5.853 5.894 5.912
Font: Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS

2.3 Evolució anual empreses del sector industrial

Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Minerals no metàl.lics ni energètics (14)
Indústria prod. alimentaris i begudes (15)
Indústria tabac (16)
Indústria tèxtil (17)
Indústria confecció i pelleteria (18)
Cuir; marroquineria; guarnicioneria (19)
Indústria fusta i suro, exc. mobles (20)
Indústria paper (21)
Edició i arts gràfi ques (22)
Indústries químiques (24)
Cautxú i matèries plàstiques (25)
Ind. altres prod. minerals no metàl.lics  (26)
Metal.lúrgia (27)
Prod. metàl.lics, exc. maquinària (28)
Construcció maquinària i equips mec. (29)
Maquinària i materials elèctrics (31)
Mat. electròn.; ràdio, TV i comunicació (32)
Instruments medicoquirúrgics i precisió (33)
Vehicles motor, remolcs i semiremolcs (34)
Altres materials transport (35)
Mobles; altres indústries manufactureres (36)

1
57

0
70
24

3
30

1
32

9
15
16
11

116
31
15

2
8

14
1

27

1
55

0
70
29

3
33

0
34

9
12
16
11

110
46
15

2
7

15
0

27

2
60

0
62
27

2
35

0
36

7
14
15
12

116
42
17

1
6

17
0

27

2
53

0
62
26

2
35

0
34

6
14
15
11

116
39
14

1
4

14
0

27

2
45

0
59
23

2
33

0
34

6
14
14
12

114
40
15

1
4

12
0

26

2
43

0
53
23

2
31

0
33

9
15
13
15

118
39
12

1
5

12
0

27

2
44

0
49
22

2
30

0
30

6
15
15
13

107
38
11
1
2

13
0

29

2
44

0
45
19

2
30

0
28

5
13
13
12
96
40
12

1
3

11
0

26

2
40

0
44
16

2
31

0
30

7
12
10
10
92
41
11
1
5

14
0

24

2
37

1
41
15

2
29

0
31

9
13

9
9

91
38

9
2
4

12
0

23

2
35

1
41
13

1
23

0
27

8
11
9

11
83
39

7
1
5

12
0

22

Total 483 495 498 475 456 453 429 402 392 377 351
Font: Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS
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bre de 2005 dipositats al Registre Mercantil, cons-
tatem igualment el pes de la indústria localitzada a 
Manresa sobre el conjunt de l’activitat econòmica. 

La xifra de vendes de les empreses localitzades a 
Manresa suposa el 39,8% de la xifra de vendes de 
les empreses del Bages. Centrant-nos en la ciutat 
de Manresa, la indústria suposa el 37,6% de la fac-
turació total de les empreses del municipi.

La forta presència del sector industrial també 
es dóna a l’anella de municipis limítrofes amb 
el terme municipal de Manresa (Sant Fruitós de 
Bages, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada), als 
quals coincideix la forta implantació industrial 
amb una major oferta de sòl industrial. Cal tenir 
present que, en contra d’una opinió generalitza-
da, dins del terme municipal de Manresa existeix 
encara una important oferta de sòl industrial, de 
proper desenvolupament urbanístic (especialment, 
l’ampliació del Polígon Industrial Pont Nou), si 

bé és cert que no hi ha possibilitats per un creixe-
ment futur són molt limitades. Tenint en compte 
aquesta restricció, l’aposta de la ciutat passa per 
especialitzar-se en les activitats directament re-
lacionades amb la recerca i el desenvolupament, 
i altres serveis avançats a les empreses. En aquest 
sentit, cal esmentar l’important impacte que per a 
l’economia local i, especialment, per a la indústria 
de la comarca, haurà de tenir el futur Parc Central, 
localitzat entre els termes municipals de Manresa i 
Sant Fruitós de Bages, pensat per ubicar-hi activats 
econòmiques d’alt valor afegit, relacionades amb la 
recerca i el desenvolupament.

Si analitzem les principals empreses de la comarca, 
observem, com en anys anteriors, que 9 de les 10 
principals empreses en xifra de facturació (dades 
2005) corresponen al sector industrial, amb em-
preses que estan entre les més importants a Ca-
talunya dins dels subsectors del cautxú, mineria, 
alimentació i metal·lúrgia.

2.4. Resultats i llocs de treball assalariat per grans sectors a Manresa

Concepte Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Vendes de l’exercici (milions d’euros)
% sobre el total de l’economia de Manresa

10,7
0,5%

792,6
37,6%

216,6
10,3%

1.086,8
51,6%

2.106,6
100,0%

Resultat de l’exercici (milions d’euros)
% sobre el total de l’economia de Manresa

0,1
0,1%

13,8
15,2%

9,8
10,8%

67,0
73,9%

90,7
100,0%

Llocs de treball assalariat
% llocs de treball assalariat sobre el total

35
0,1%

6.071
23,8%

2.397
9,4%

16.986
66,6%

25.489
100,0%

Font: Registre Mercantil i INSS

2.5. Rànquing d’empreses per facturació al Bages

Empresa Facturació (*) %

Pirelli Neumáticos SA
Denso Barcelona SA
Iberpotash SA
Matadero Frigorífi co Avinyó SA
MetalBages SA
AUSA (Improbages SA)
Hayes Lemmerz Manresa SL
Matadero Frigorífi co del Cardoner SA
MB Abrera SA

283,5
219,1
136,1

92,9
90,7
74,3
73,6
69,8
61,9

5,4%
4,1%
2,6%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%

Total Bages 5.297,8 100,0%
Font: Registre Mercantil. Exercici 2005                                                                                            (*) Dades en milions d’euros
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2.1. El sector metal·lúrgic

El metal·lúrgic és el subsector industrial més im-
portant de Manresa, i abasta una gamma variada 
de produccions, com la fabricació de productes 
metàl·lics, la fabricació de maquinària i de com-
ponents per a l’automoció, i de màquina-eina. 
Constitueix un autèntic clúster industrial, amb 
diferent tipologia d’empreses: Des d’empreses 
grans amb producte propi i xarxes comercials per 
a l’exportació, passant per empreses petites i mi-
tjanes, amb una estructura comercial més feble, 
treballant en molts casos en la producció de com-
ponents per a altres empreses.

En línies generals, l’any 2006 el sector va ex-
perimentar una important millora productiva, 
amb increments signifi catius del VAB (5% per 
la metal·lúrgia, 11,2% per la fabricació de ma-
quinària, i 9,9% pel material de transport). 

Segons els comptes anuals de l’exercici 2005, les 
vendes totals de les empreses del metall de Manresa 
van ser de 317,9 milions d’euros, amb uns resul-
tats positius de 10,05 milions d’euros, que suposa 
un increment del 22,7% respecte els assolits l’any 
2004.

Els creixements del VAB s’han produït mantenint 
estable el nombre de treballadors, podent-se im-
putar a les millores en la productivitat del sector. 
Tot i no disposar-se de dades agregades a nivell co-
marcal, podem afi rmar que aquesta millora ha anat 
també acompanyada d’un comportament positiu 
del sector exterior (s’estima que per al conjunt de 
Catalunya les exportacions del sector van experi-
mentar un augment del 9,6%).

El comportament i l’evolució de l’activitat ha estat 
desigual per als diferents subsectors del metall. Així, 
el subsector d’utillatges per a la indústria (motlles 
i matrius), ha experimentat certes difi cultats pel 
conjunt de Catalunya, degut a la forta competèn-
cia exterior. A nivell local es pot afi rmar que les 
empreses més importants d’aquest subsector tenen 
una alta especialització, fet que els hi permet poder 
afrontar amb més optimisme els reptes específi cs 
que tenen plantejats.

Si analitzem alguns dels aspectes que més afecten a 
la competitivitat del sector, cal fer esment, com s’ha 
reiterat els darrers anys, a la manca de mà d’obra 
especialitzada, especialment de nivell mig. Malgrat 
l’oferta formativa d’aquesta especialitat que a dife-
rents nivells existeix a Manresa (Fundació Lacetà-
nia i Centre de Formació Pràctica, i UPC), caldrà 
continuar fent més esforços en la formació especia-
litzada per aquest sector.

2.2. El sector tèxtil

Malgrat les difi cultats dels darrers 30 anys, quan 
parlem de la indústria a Manresa i el Bages, no po-
dem deixar de fer referència al sector tèxtil, que 
encara ocupa un important nombre de treballadors 
(887 assalariats a fi nals de 2006).

El tèxtil a Manresa ciutat és un sector molt especia-
litzat, i és concentra bàsicament en dues activitats 
fonamentals: La cinteria i la producció de teixits 
sanitaris. En general, les empreses d’aquest sector 
tenen un alt nivell de tecnifi cació i especialitza-
ció, i coexisteixen petites empreses amb un grup 
d’empreses importants, amb producte propi d’alt 

2.6. Vendes i resultat del sector metal·lúrgic a Manresa

Sector Vendes (euros) % Resultat (euros) %

Metal·lúrgia bàsica
Fabricació de productes metàl·lics
Fabricació de maquinària
Fabricació de components elèctrics
Auxiliar de l’automoció

44.858.316
71.394.784
35.462.085
13.072.823

153.193.282

14,1%
22,5%
11,2%
4,1%

48,2%

812.733
3.033.565

804.578
746.746

4.661.256

8,1%
30,2%

8,0%
7,4%

46,3%

Total indústria metal·lúrgica 317.981.291 100,0% 10.058.877 100,0%
Font: Registre Mercantil. Exercici 2005
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valor afegit i que han sabut adaptar-se i competir 
amb èxit en els mercats internacionals. El VAB pel 
conjunt del tèxtil del Bages va experimentar l’any 
2006 un lleuger retrocés del 1,9%.

Si analitzem els estats fi nancers agregats de les em-
preses de Manresa corresponents a l’exercici 2005, la 
xifra total de vendes va ser de 49,1 milions d’euros, 
assolint uns resultats positius de 0,7 milions d’euros, 
que suposa una reducció del 29,5% respecte els de 
l’exercici precedent. Aquesta reducció de la rendi-
bilitat es pot imputar en la pràctica totalitat al sub-
sector de la confecció, que va passar de declarar uns 
benefi cis de 0,5 milions d’euros l’any 2004 a 0,1 
milions d’euros l’any 2005 (reducció del 74%).

El sector tèxtil és un dels sectors que més pateix la 
pressió de la competència internacional, especial-
ment dels nous països emergents, com la Xina o la 
Índia. Tanmateix, si analitzem la situació d’altres 
països avançats de la Unió Europea, com Alemanya 
o Itàlia, podem veure que el sector segueix tenint 

possibilitats, sempre que es faci una aposta decidi-
da per a la innovació i l’especialització.

2.3. La indústrial alimentaria

Amb una presència discreta a Manresa, la indús-
tria alimentària representava pel conjunt del Bages 
gairebé un 11% del VAB industrial. L’any 2006 el 
sector va experimentar una evolució negativa, amb 
una variació negativa del VAB del 3,1%.

La xifra de vendes assolida l’any 2005 per les empre-
ses de Manresa va ser de 29,6 milions d’euros, amb 
uns resultats positius de 0,397 milions d’euros.

El sector ocupava a Manresa un total de 504 treba-
lladors. Destaquen els subsectors de fabricació de 
productes càrnics, de fl eca i pastisseria fresca, així 
l’elaboració de vins (sector en expansió i amb un 
bon nivell d’activitat, en gran part com a conse-
qüència de disposar de la D.O. Pla de Bages).

2.7. Vendes i resultat del sector tèxtil - confecció a Manresa

Sector Vendes (euros) % Resultat (euros) %

Filatura
Teixits
Acabats tèxtils
Altres productes tèxtils
Confecció

2.183.448
31.740.859

5.843.723
6.948.601
2.416.366

4,4%
64,6%
11,9%
14,1%

4,9%

46.179
284.610
180.476

70.556
136.519

6,4%
39,6%
25,1%

9,8%
19,0%

Total indústria tèxtil-confecció 49.132.997 100,0% 718.340 100,0%
Font: Registre Mercantil. Exercici 2005

2.8. Vendes i resultat de la indústria alimentària

Sector Vendes (euros) % Resultat (euros) %

Indústries càrnies
Molineria i productes per l’alimentació animal
Fabricació d’altres productes alimentaris
Elaboració de begudes

7.506.919
5.505.677
4.028.616

12.568.448

25,4%
18,6%
13,6%
42,4%

319.665
37.898

-181.249
220.894

80,5%
9,5%

-45,6%
55,6%

Total indústria alimentària 29.609.660 100,0% 397.207 100,0%
Font: Registre Mercantil. Exercici 2005
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3. HABITATGE I CONSTRUCCIÓ

3.1. Context

L’elevat preu actual de l’habitatge impedeix que 
moltes economies familiars puguin accedir, ja si-
gui en propietat o en lloguer, a un habitatge dig-
ne. L’accés a l’habitatge s’ha convertit en els úl-
tims anys en una de les principals inquietuds de 
la ciutadania i no hi ha debat polític que no tracti 
aquest tema. La demanda d’habitatges creix a un 
ritme tant exagerat que ni tan sols els grans volums 
d’oferta dels últims anys l’arriba a cobrir. El motor 
de la construcció ha estat la demanda i gairebé tots 
els factors que repercuteixen en ella concorren en 
aportar més pressió. L’únic factor que frena la de-
manda d’habitatges és l’elevat preu que assoleix en 
el mercat.

La llarga i sostinguda etapa actual de creixement 
econòmic genera un dinamisme del mercat laboral 
que afavoreix l’aparició de col·lectius que es plan-
tegen adquirir un nou habitatge. A més, part dels 
benefi cis empresarials generats dins aquest con-
text de bonança econòmica han estat invertits en 
el mercat immobiliari en forma de noves seus o 
d’ofi cines més espaioses.

La conjuntura econòmica catalana ha fet que 
població de fora identifi qués a Catalunya un in-
dret d’oportunitats laborals inexistents al seu país 
d’origen. Es tracta d’un important contingent de 
població immigrant arribada en els últims anys i 
que, òbviament, requereix d’un habitatge per viu-
re. També a nivell demogràfi c, s’ha ajuntat el fet 
que la generació nascuda en l’època del baby boom 
ha assolit l’edat de fundar una família, emanci-
pant-se i requerint un nou habitatge. Un últim tret 
demogràfi c que aporta una pressió addicional a la 
demanda d’habitatges és l’increment de les llars 
monoparentals.

A nivell fi nancer, cal destacar un parell d’aspectes 
que enforteixen la demanda. Per una banda, els 
baixos tipus d’interès i la predisposició de les enti-
tats fi nanceres per allargar el període d’amortització 
dels crèdits facilita que hipotètics clients del mer-
cat immobiliari puguin adquirir un habitatge. Per 
una altra banda, els elevats increments anuals del 

preu dels immobles han generat que molts estalvis 
cerquessin en el món immobiliari rendibilitats im-
pensables d’assolir en el mercat de valors, desviant 
molts capitals del món de les accions al mercat 
immobiliari.

L’únic factor que actua com a veritable fre de la 
demanda és l’elevat nivell de preus actual dels ha-
bitatges. En aquest sentit, cal tenir en consideració 
que les perspectives futures del mercat immobiliari 
vaticinen que els preus deixaran de créixer al llarg 
de propers anys.

3.2. Mercat de l’habitatge

L’auge de la construcció s’ha refl ectit a Manresa en 
multitud d’aspectes: Increment del preu dels habi-
tatges, major activitat constructora i contínua ober-
tura d’agències immobiliàries. Independentment 
del tipus de clientela en la qual estiguin especia-
litzades les diferents agències immobiliàries, entre 
totes elles acaben atenent quatre tipus de clientela: 
Els recent emancipats, les famílies que cerquen un 
habitatge millor, els nou vinguts i la població de 
l’àrea d’infl uència de Barcelona disposada a apro-
fi tar l’avantatjós diferencial del preu de l’habitatge 
entre Manresa i el seu municipi de residència.

El col·lectiu dels recent emancipats el conforma 
població manresana jove, coneixedora del munici-
pi, que atorga tanta importància al paràmetre preu 
com al paràmetre barri. Aquest col·lectiu mostra 
predileccions per uns barris concrets i també actua 
en negatiu, mostrant reticències a residir en deter-
minades zones de la ciutat. Els recent emancipats 
utilitzen la seva xarxa de coneguts i familiars per 
cercar l’habitatge que més s’adequa als seus reque-
riments.

El col·lectiu dels que cerquen un habitatge millor 
el conforma, en línies generals, població adulta que 
coneix bé la ciutat. A l’hora de triar habitatge, els 
criteris barri, grandària de l’habitatge i qualitat dels 
acabats són determinants. Aquest col·lectiu acostu-
ma a trobar l’habitatge cercat a noves promocions 
immobiliàries. S’ha de tenir en compte que quan 
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els membres d’aquest col·lectiu es muden al nou 
habitatge, n’alliberen un de segona mà que, en 
molts casos, serà ocupat o bé per població recent 
emancipada o bé per població nou vinguda.

La població vinguda de nou a la ciutat valora més 
que qualsevol altre col·lectiu l’alternativa de llogar 
l’habitatge. La seva elevada disposició de mobili-
tat laboral els hi permet considerar el lloguer de 
l’habitatge com una alternativa vàlida. Els immi-
grants no atorguen una especial importància al 
paràmetre barri, sinó que més aviat consideren el 
cost com el primer dels aspectes a tenir en compte, 
sense parar especial atenció a les comoditats intrín-
seques de l’habitatge en forma d’espai, lluminosi-
tat, ascensor o aparcament. Sovint, aquell cost que 
es pugui estalviar en habitatge esdevé un plus en les 
remeses que destinen a familiars.

Finalment, un últim col·lectiu amb qui tracten les 
agències immobiliàries de la ciutat és el dels que es-
tan disposats a vendre el seu habitatge, sovint petit, 
situat a l’àrea metropolitana de Barcelona, el Va-
llès en la major part dels casos, per adquirir un de 
molt millor pel mateix preu. Aquest col·lectiu no 
atorga cap mena d’importància al paràmetre ba-
rri, ni tan sols al paràmetre municipi, i valoren que 
l’habitatge sigui ampli, ja sigui dúplex, unifamiliar 
o amb piscina comunitària. Es tracta d’un tipus 
de clientela inexistent en el mercat immobiliari de 
l’àrea metropolitana de Barcelona i que aporta un 
valor addicional al mercat immobiliari del Bages.

3.2.1. El mercat de lloguer

Segons dades de la Secretaria d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, el lloguer mitjà contrac-
tual d’un habitatge de Manresa és de 547 euros. 
Tot i que es tracta d’un cost netament més baix 
al d’altres ciutats catalanes, el preu de lloguer s’ha 
incrementat, al llarg dels últims tres anys, una mit-
jana superior al 20% anual. A pesar d’aquest elevat 
increment del cost de lloguer, el mercat immobilia-
ri manresà de lloguer manté un gran dinamisme.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, a 
Manresa s’han registrat 1.192 contractes de lloguer 
al llarg de l’any 2006. Malgrat que el nombre de 
contractes de lloguer s’ha incrementat al llarg dels 
últims cinc anys a un ritme superior al 10% anual, 
costa fer-se una idea del dinamisme del mercat de 
lloguer de la ciutat si no s’acudeix a un indicador 
expressat en relatiu com pot ser el de contractes re-
gistrats per cada mil habitants. En aquest sentit, la 
ràtio permet fer la comparativa temporal abstraient 
l’augment dels contractes fruit de l’increment del 
nombre d’habitants. Òbviament, en un context de 
creixement demogràfi c, cal esperar que el volum de 
contractació de lloguers també augmenti. Doncs 
bé, entre els anys 2003 i 2006, el volum de con-
tractació per càpita ha passat de 12,4 contractes de 
lloguer per cada mil habitants a 16,1.

Les xifres expressades en relatiu permeten com-
parar l’activitat del mercat de lloguer de Manresa 
amb altres ciutats catalanes. D’aquesta manera, 
es constata que la capital del Bages és la ciutat 

3.1. Mercat de lloguer de l’habitatge

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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catalana de més de 50.000 habitants que té un 
mercat de lloguer d’habitatges més dinàmic. No 
tan sols a Manresa es registren més contractes de 
lloguer que a d’altres ciutats catalanes, sinó que 
la diferència respecte les altres ciutats és elevada. 
A Manresa es registren 16,1 contractes de lloguer 
per cada mil habitants; a Barcelona, 14,9; a Gi-
rona, 13,1; a l’Hospitalet, 11,3; a Terrassa, 10,3; 
i a Mataró 10,2.

3.2.2. El mercat de compra - venda

El preu mitjà de metre quadrat d’habitatge d’obra 
nova a fi nals de l’any 2006 és de 2.837 euros; es 
tracta d’un import ben inferior al d’altres munici-
pis catalans, especialment de la conurbació de Bar-
celona. De les ciutats catalanes de més de 50.000 
habitants, tan sols els habitatges de Reus (2.577 
euros) i Lleida (2.463) tenen un preu del metre 
quadrat d’obra de nova construcció inferior al re-
gistrat a Manresa. Malgrat que el cost de l’habitatge 
manresà sigui més assequible que el d’altres muni-
cipis, l’evolució del preu de l’habitatge a la capital 
del Bages en els dos últims anys s’ha caracteritzat 
pels elevats increments de preu.

El preu del metre quadrat d’obra de nova cons-
trucció s’ha incrementat en els dos últims anys un 
57,3%. L’única ciutat catalana de més de 50.000 
habitants que ha registrat uns increments superiors 
a Manresa ha estat Girona (63,6%). Amb aquests 
increments del preu de l’habitatge, un pis nou 

de 65 metres quadrats a Manresa costa 185.000 
euros. Tenint en compte la taxa d’interès de crèdit 
hipotecari que en l’actualitat apliquen les entitats 
fi nanceres i considerant un període d’amortització 
de trenta anys, la quota resultant és de 950 euros 
mensuals. Es tracta d’un import que moltes econo-
mies familiars no poden suportar.

3.3. Activitat constructora

Multitud de registres permeten seguir l’activitat 
del mercat immobiliari: El cadastre d’habitatges, 
la base de dades de les llicències d’obres atorgades 
des de l’Ajuntament, el Col·legi d’aparelladors o 
el Col·legi d’arquitectes. Intentar entendre els ma-
tisos metodològics que s’amaguen darrere de ca-
dascuna d’aquestes bases de dades pot conduir a la 
confusió, però la conclusió que es treu de la inter-
pretació de qualsevol d’aquestes bases de dades és 
que la ciutat ha suportat al llarg dels últims anys 
una activitat constructora extraordinària.

Segons dades del departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a Man-
resa, s’han fi nalitzat més de mil habitatges tant 
l’any 2005 com l’any 2006. El 4,4% dels habitat-
ges fi nalitzats al llarg de l’any 2006 han estat dels 
tipus unifamiliar. El baix nivell de construcció 
d’habitatges unifamiliars contrasta amb els regis-
tres del període 2002 – 2004, una època en la qual 
més del 15% dels habitatges fi nalitzats a Manresa 

3.2. Mercat de compra - venda de l’habitatge

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Preu mitjà del metre quadrat d'obra nova

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1996 1998 2000 2002 2004 2006



70

eren del tipus unifamiliar. Tot i que la mida dels 
habitatges nous disminueix, la superfície mitjana 
dels habitatges nous és superior a la capital del Ba-
ges que no pas a Catalunya. El 29,0% dels habitat-
ges nous fi nalitzats al llarg de l’any 2006 a Man-
resa tenen una superfície d’entre 76 i 100 metres 
quadrats.

La construcció està gaudint d’una etapa amb uns 
registres inèdits a cap altre sector de l’economia. 
Qualsevol dada o ràtio fi nancera que es despren-
gui de la lectura dels comptes anuals consolidats de 
les empreses manresanes de la construcció permet 
veure que es tracta d’un sector que gaudeix d’una 
conjuntura excepcional. El resultat d’explotació re-
presenta un 7,0% de les vendes; i el resultat fi nal 
després d’impostos, un 4,5%. El resultat després 
d’impostos suposa el 35,2% de l’actiu immobilit-
zat i aquest mateix resultat representa el 14,1% dels 
fons propis. Cap altra activitat econòmica ofereix 
la rendibilitat que la construcció ha ofert al llarg 
dels últims anys. El que més sorprèn de l’anàlisi 

de la informació comptable del Registre Mercan-
til no és tant l’elevada rendibilitat del sector, sinó 
que aquesta sigui present en gairebé cadascuna de 
les 126 societats mercantils de Manresa de la cons-
trucció. Més del 85% de les empreses que operen 
al sector presenten una ràtio de rendibilitat dels 
fons propis superior al 4%.

Si es té en compte l’excel·lent rendibilitat que la 
construcció ha ofert en els últims anys, l’elevada 
presència del sector a l’economia i la seva eleva-
da capacitat d’arrossegament cap endavant i enre-
re, aleshores es fa fàcil entendre que la construc-
ció s’hagi convertit en els últims anys en un dels 
motors de l’economia catalana. El 10,3% de la 
facturació de les empreses mercantils de Manre-
sa procedeix de la construcció i el sector ocupa el 
10,5% de la força de treball de la ciutat amb una 
distribució desigual entre assalariats (el 9,4% dels 
assalariats de Manresa treballen a la construcció) i 
treballadors autònoms (el 15,7% dels treballadors 
per compte propi treballen a la construcció).

3.3. Habitatges iniciats i acabats segons tipologia edifi catòria i superfície

Tipologia edifi catòria
Any 2002 Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006

Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

Unifamiliars 9 82 26 173 41 109 27 31 8 44

0 a 50 m2

De 51 a 75 m2

De 76 a 100 m2

De 101 a 125 m2

De 126 a 150 m2

+ de 150 m2

2

7

9
6

21
46

8

18

69
12
38
54

4
1

36

21
21

67

4
3

20

3
6
3

19

1
1
6

1
2

41

Plurifamiliars en bloc 508 513 1.474 613 1.207 545 851 1.021 1.769 960

0 a 50 m2

De 51 a 75 m2

De 76 a 100 m2

De 101 a 125 m2

De 126 a 150 m2

+ de 150 m2

10
6

87
193
212

16
56

137
91

213

127
269
323
461
294

36
18

291
268

80
427
102
124
474

16
28
96

405

191
220
101
312

27

104
485
176
134
122

6
309
634
470
230
120

15
185
290
204

65
201

Total 517 595 1.500 786 1.248 654 878 1.052 1.777 1.004

0 a 50 m2

De 51 a 75 m2

De 76 a 100 m2

De 101 a 125 m2

De 126 a 150 m2

+ de 150 m2

10
8

87
193
219

25
62

137
112
259

127
269
331
461
312

105
30

329
322

80
427
106
125
510

37
49
96

472

191
224
104
312

47

104
488
182
137
141

6
309
634
471
231
126

15
185
291
206

65
242

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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3.4. Antiguitat dels edifi cis

Parlant en números rodons s’il·lustra de forma sim-
plifi cada l’antiguitat dels habitatges de la ciutat. Els 
36.000 habitatges de la ciutat es poden distribuir 
en tres grups d’igual nombre d’habitatges segons 
l’any de construcció: 12.000 habitatges de Man-
resa són d’abans de 1960, 12.000 habitatges van 
ser construïts entre els anys 60 i 70 i la data de 
construcció de l’últim grup de 12.000 habitatges 
és a partir de 1980.

La distribució equitativa del nombre d’habitatges 
en tres períodes no es repeteix en els diferents ba-
rris de la ciutat, sinó més aviat al contrari. A molts 
barris, la major part dels habitatges van ser cons-
truïts durant un sol dels tres períodes considerats. 
Només Mion – Puigberenguer – Miralpeix, Esco-
dines i Passeig i rodalies presenten el mateix patró 

en antiguitat d’habitatges que el de la ciutat, és a 
dir, divisió a terços. Determinats barris presenten 
una concentració molt elevada de la data de cons-
trucció dels seus habitatges. Així doncs, el 71,0% 
dels habitatges de Sant Pau i el 80,4% dels del Ba-
rri Antic són d’abans de 1960. El 80,5% dels habi-
tatges de la Font dels Capellans i tots els habitatges 
del barri Pare Ignasi Puig van ser construïts entre 
1960 i 1979 i gairebé tots els habitatges de Cal 
Gravat han estat construïts a partir de 1980.

La petjada de la gran activitat constructora dels úl-
tims anys també es pot veure en la taula dels habi-
tatges segons l’any de construcció. D’aquesta taula 
es desprèn que fi ns un 13,5% de l’estoc d’habitatges 
de la ciutat ha estat construït a partir de l’any 2000. 
En aquest sentit, Viladordis (el 44,8% dels habi-
tatges d’aquest barri han estat construïts a partir 
de l’any 2000) i Carretera de Santpedor (30,2%) 

3.5. Balanç empreses de Manresa. Construcció (CNAE 45)

Font: Registre Mercantil

3.4. Compte de resultats empreses de Manresa. Construcció (CNAE 45)

Concepte Any 2004 Any 2005
Vendes
Altres ingressos d’explotació

198.679.433
0

100% 216.556.139
24.739

100%

Resultat d’explotació 10.263.614 5,2% 15.156.140 7,0%

Resultat de l’exercici 6.531.667 3,3% 9.835.640 4,5%
Font: Registre Mercantil
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3.6. Habitatges a 31 de desembre de 2006 segons any de construcció

Barri < s. XX 1900-39 1940-59 1960-79 1980-99 2000-03 2004-06 Total

Guix - Pujada Roja
Suanya-Comtals-Sta. Caterina
Mion-Puigberenguer-Miralpeix
Sant Pau
Valldaura
Viladordis
Barri Antic
Passeig i Rodalies
Vic - Remei
Plaça Catalunya - Bda. Saldes
Poble Nou
Carretera de Santpedor
Sagrada Família
Font dels Capellans
Escodines
Balconada
Pare Ignasi Puig
Cal Gravat

29
6

12
17

248
38

1.851
331
668

33
42
33

2
6

526
0
0
0

65
47

169
13

507
57

471
666
374
157
261
192

30
17

175
0
0
0

65
223
642
134
534

56
145
195
346
245
324
384
349

72
92

0
0
0

109
120
663

39
527

51
186

1.248
842

1.784
1.104
1.609
1.811

923
789
496
481

1

0
11

310
7

549
15

278
682
581
870
807

1.478
523

70
349
310

0
568

2
1

130
19

338
57
99

224
112
166
266
849
294

37
451

0
0
4

1
8

226
2

36
119
40

120
133

89
60

747
154

21
49

0
0
2

271
416

2.152
231

2.739
393

3.070
3.466
3.056
3.344
2.864
5.292
3.163
1.146
2.431

806
481
575

Total 3.842 3.201 3.806 12.783 7.408 3.049 1.807 35.896
Font: Ajuntament de Manresa

són els barris que han registrat, en termes relatius, 
una major activitat constructora al llarg dels últims 
anys. En termes absoluts, els barris que han aco-
llit una major activitat constructora són Carrete-
ra de Santpedor (1.596 habitatges construïts des 
de l’any 2000), Escodines (500), Sagrada Família 
(448) i Valldaura (374). Malgrat que la construc-
ció d’habitatges es concentra en determinats barris, 
les obres per reformes han estat presents per tot 
Manresa. Les rehabilitacions han permès millorar 
el casc històric de la ciutat i han posat en el mercat 

immobiliari molts habitatges que anys enrere esta-
ven deteriorats i en desús.

Curiosament, a nivell urbanístic, les ciutats evo-
lucionen alternant curtes etapes de grans canvis 
amb llarg períodes d’estabilitat. Al llarg d’aquests 
últims anys, a la ciutat s’han registrat multitud 
d’actuacions, tant a nivell d’obra pública, com de 
promocions immobiliàries, com de rehabilitacions 
que fan que la Manresa actual tingui poc a veure 
amb la Manresa de deu anys enrere.
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4. COMERÇ

4.1. Evolució general del sector

El sector serveis en general, i també l’activitat co-
mercial, han tingut una bona dinàmica de conjunt 
a remolc de la tendència demogràfi ca favorable i el 
bon comportament del consum familiar. No obs-
tant, les expectatives de futur són menys optimistes 
per causa d’una possible frenada en el creixement de 
l’ocupació, l’elevat nivell d’endeutament familiar i 
un cert deteriorament de la confi ança general, que 
podrà afectar directament la propensió al consum.

Al llarg de l’exercici 2006 l’Índex general del co-
merç al detall que elabora l’INE mostra una evo-
lució positiva de les vendes, amb un creixement 
del 3,1% en termes reals (una vegada descomptat 
l’efecte de la infl ació). Els productes d’alimentació 
augmenten en un 2,8% i els no alimentaris en un 
3,3%. Si es fa el desglossament d’aquests últims 
per tipus de producte, es mostren uns increments 
del 7,5% en equipament personal; del 2,7% en 
equipament de la llar; i del 0,4% en altres béns.

Per altra banda, cal constatar també una tendència 
(la qual és resultat d’un procés estructural acumu-
lat d’exercicis anteriors) a la concentració de certs 
tipus de compres en establiments cada vegada més 

ben dimensionats. Així, el major percentatge de 
vendes del comerç no especialitzat es realitza en 
mitjanes i grans superfícies, mentre que el consum 
especialitzat és el que manté la quota de mercat del 
petit comerç de ciutat.

4.2. Dades de l’oferta comercial

La superfície comercial ha augmentat en més del 
16%, sent el comerç d’alimentació el que expe-
rimenta un creixement de superfície major (per 
efecte de substitució de comerç tradicional per es-
tabliments tipus supermercat, atès que el nombre 
d’establiments d’aquest sector es manté estable). 
La dimensió mitjana per establiment és de 124 
metres quadrats.

L’exercici 2006 es tanca amb un total de 78 noves 
llicències per a activitats comercials, registre idèntic 
al de l’any anterior, i amb una tendència estable en 
el còmput dels darrers anys. Per primera vegada, el 
Barri Antic és el que ha acollit el major nombre de 
noves llicències, en part per efecte de substitució 
d’activitats, però en part també com a símptoma 
de certa recuperació comercial d’aquest àmbit per 
efectes de la immigració.

4.1. Comerç al detall: Desglossament de les vendes (%)

Sector activitat < 399 m2 400 a 2.499 m2 > 2.499 m2 Total

Comerç no especialitzat
Alimentació, begudes i tabac
Drogueria, perfumeria i farmàcia
Equipament personal
Equipament llar
Altre comerç al detall

18,1
98,8
98,2
80,1
59,2
88,0

40,7
1,2
1,8

19,0
25,8

8,9

41,2

0,9
15,0

3,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

4.2. Activitats comercials

Tipus activitat 2000 2006 Increment

Activitats majoristes
Activitats detallistes

330
1.729

271
1.780

-17,9%
2,9%

Total 2.059 2.051 -0,4%
Font: Servei d’estudis de la Caixa de Pensions
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4.3. Activitats comercials detallistes

Sector
Nombre d’establiments En superfície ocupada (m2)

2000 2006 Incr. 2000 2006 Incr.
Alimentació
       Comerç tradicional
       Supermercats
No alimentació
Comerç mixt

599

1.060
70

599
553

46
1.105

76

0,0%

4,2%
8,6%

33.204

128.995
28.099

40.426
21.513
18.913

147.480
33.174

21,8%

14,3%
18,1%

Total 1.729 1.780 2,9% 190.298 221.080 16,2%
Font: Servei d’estudis de la Caixa de Pensions

4.4. Noves llicències per barris

Barri 2003 2004 2005 2006
Barri Antic
Passeig i Rodal.
Valldaura
Plaça. Catalunya
Mion-Puigberenguer
Poble Nou
Ctra. Santpedor
Ctra. Vic - Remei
Escodines
Balconada-Cal Gravat
Sagrada Familia
Font Capellans
Sant Pau
Xup
Altres

11
19

9
2
3
5

10
6
4
1
3
1
0
0
2

11
18

7
7
1
5
6

14
1
0
4
0
0
0
3

10
11
7
3
3
5
5

16
1
5
6
3
0
0
3

16
9
5
3
4
8

10
9
5
1
5
1
0
0
2

Total 76 77 78 78
Font: Ajuntament de Manresa

4.5. Noves llicències per activitats

Activitat 2003 2004 2005 2006
Alimentació
Quotidià no alimentari
Equipament persona
Equipament llar
Lleure i cultura
Automoció
Comerç mixt
Altres

13
3

21
16
12

0
3
8

5
2

25
26

7
3
0
9

14
1

23
14
14

5
0
7

19
0

17
16
13

6
0
7

Total 76 77 78 78
Font: Ajuntament de Manresa

4.6. Ocupació

Concepte 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Assalariats
Empreses
Assalariats / Empreses
Autònoms

7.928
1.601

5,0
3.815

8.304
1.580

5,3
3.835

8.500
1.574

5,4
3.887

10.302
1.622

6,4
3.922

10.841
1.659

6,5
3.809

11.170
1.653

6,8
3.811

Ocupats (Assalariats + Autònoms) 11.743 12.139 12.387 14.224 14.650 14.981
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de dades de l’INSS
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4.3. Ocupació

El nombre de treballadors per compte aliè regis-
trats en el sector comercial del Bages és d’ 11.170 
persones. Si hi comptem també els treballadors au-
tònoms, la xifra assoleix pràcticament els 15.000 
ocupats. L’evolució de l’ocupació en aquest sector 
és clarament a l’alça, si bé aquest increment general 
recau més en els treballadors assalariats que no en 
el treball autònom, el qual es manté estable. Aquest 
fet, afegit a que el nombre mig d’empleats per em-
presa va en augment de manera inequívoca, con-
fi rmen la tesi de progressiva substitució del petit 
comerç independent per formes de sucursalisme. 
En aquest sentit, les possibilitats de subsistència 
de la PIME comercial vindran condicionades, en 
bona mesura, per l’especialització de la seva oferta, 
una major dimensió de l’empresa mitjançant nous 
punts de venda i les fórmules d’associacionisme i 
cooperació empresarial que els permetin optimit-
zar processos i serveis.

4.4. Percepció i expectatives

La valoració de la marxa dels negocis i percepció 
d’expectatives a curt termini del comerç urbà es 
recullen en l’enquesta del Clima comercial que ela-
bora la Direcció General de Comerç de la Genera-
litat. El saldo és la diferència entre els percentatges 
corresponents a cada parell de respostes de tipus 
contrari (positiu-negatiu).

Al llarg de 2006, per terme mig, dos terços dels es-
tabliments enquestats del centre comercial de Man-
resa van manifestar una bona marxa general del ne-
goci. Per contra, les expectatives mostrades per als 
mesos immediatament posteriors a cada enquesta 
eren d’estabilitat o lleugerament pessimistes.

Des de la perspectiva dels consumidors, és relle-
vant l’opinió dels clients sobre el comerç local –mi-
tjançant un estudi que l’Ajuntament ve elaborant 
des de l’any 2000– atès que el nivell de satisfacció 
d’aquests en relació a les expectatives que tenen 
formades determinarà el grau de competitivitat 
dels establiments.

La investigació es centra en 17 factors de satisfacció, 
iguals per a un conjunt de municipis que realitzen 
un exercici similar, els quals inclouen aspectes rela-
tius a l’oferta (varietat, qualitat, preu, horaris) i als 
serveis públics (aparcament, senyalització, neteja), 
entre altres.

L’índex de satisfacció dels ciutadans i visitants en 
relació al comerç manresà presenta el 2006 un 
valor de 5,66 sobre 10, el que signifi ca un nivell 
de satisfacció relativament correcte i amb una mo-
desta tendència de millora respecte anys anteriors. 
Aquesta puntuació passa a ser de 6,05 quan no es 
pren en consideració el factor aparcament, que 
resulta de llarg el més penalitzat. La valoració del 
client quant a varietat, qualitat i tracte rebut del 
comerç manresà és bona.

4.7. Clima comercial

Concepte
Manresa Catalunya

Positiva Estable Negativa Ns /Nc Saldo Positiva Estable Negativa Ns /Nc Saldo

Marxa del negoci en el trimestre actual

Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

50,0
56,3
61,1
66,7

50,0
37,5
27,8
33,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
6,3

11,1
0,0

50,0
56,3
61,1
66,7

41,0
41,7
43,8
47,1

47,8
46,7
47,0
44,3

6,5
6,5
6,1
6,8

4,7
5,1
3,1
1,8

34,6
35,3
37,7
40,3

Expectatives per al semsetre següent

Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

33,3
43,8
38,9
38,9

50,0
56,3
55,6
50,0

16,7
0,0
5,6

11,1

0,0
0,0
0,0
0,0

16,7
43,8
33,3
27,8

29,2
30,3
31,2
33,5

58,2
59,1
57,7
54,3

11,6
10,1
10,6
11,7

1,0
0,5
0,4
0,5

17,5
20,2
20,7
21,8

Font: Direcció General de Comerç de la Generalitat
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4.8. Índex de satisfacció dels ciutadans i visitants

Factors estudiats Importància (1) Valoració (2) Gap (3) Índex de 
satisfacció

Àmbit de l’oferta 6,4
Varietat
Qualitat
Preu
Horaris

7,9
8,4
8,6
7,4

6,8
6,9
5,1
6,5

1,1
1,5
3,5
0,9

Estructura urbana, serveis públics 4,9
Tracte al client
Facilitats d’accés al centre
Aparcament
Senyalització i informació
Zones de vianants
Neteja
Seguretat ciutadana

8,6
7,8
8,2
7,2
7,8
8,6
8,4

6,9
4,6
1,7
5,8
6,2
5,4
5,8

1,6
3,1
6,5
1,4
1,6
3,2
2,6

Activitats complementàries 6,3

Bars i restaurants
Activitats lúdiques i culturals

6,7
7,7

6,6
6,1

0,1
1,6

Factors específi cs 6,6
Imatge de l’entorn
Tancament de carrers per Nadal i fi res
Promocions ‘Manresa Comercial’
Instal·lació de parades al carrer per fi res

7,5
7,2
6,6
7,4

6,0
6,7
6,5
7,4

1,6
0,6
0,1
0,1

Índex de satisfacció global ponderat 5,7
Font: Direcció General de Comerç de la Generalitat

(1) L’índex d’importància s’expressa en puntuació sobre 10, i determina 
l’expectativa que tenen els usuaris del centre comercial sobre cada un dels                        
factors preguntats.

(2) L’índex de valoració s’expressa en puntuació sobre 10, i el client 
estableix el seu grau d’acceptació o de descontent sobre cada un dels 
factors tinguts  en consideració.

(3) El “gap” és la diferència entre la importància i la valoració obtingudes 
per cada factor. Cal interpretar-la com l’expectativa no satisfeta o el    
marge pendent de millora en cada àmbit.
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5. SERVEIS

La terciarització és un tret comú de totes les econo-
mies occidentals i aquest fenomen s’accentua quan 
es tracta de l’economia d’un sistema urbà. Sigui 
pel constant augment de la presència del sector 
serveis a les economies desenvolupades o sigui per 
la tendència a concentrar a Manresa els serveis que 
s’ofereixen al sistema urbà Pla de Bages, el sector, 
amb el pas del temps, adquireix un major pes a 
l’economia de la ciutat.

A Manresa, el sector serveis ateny 16.986 treba-
lladors assalariats i 3.727 treballadors autònoms; 
és a dir, dos de cada tres treballadors per compte 
d’altri i el 70,7% dels treballadors per compte 
propi desenvolupa les seves tasques professionals 
al sector serveis. De fet, qualsevol dada que es triï 
per mesurar la grandària del sector sempre con-
dueix a la mateixa conclusió; el sector és massa 
ampli i heterogeni i no pot ser tractat com un 
àmbit uniforme, sinó que activitats de diferent 
índole coexisteixen dins el sector. Activitats ma-
dures coexisteixen amb activitats incipients, ac-
tivitats rendibles coexisteixen amb activitats de 
rendibilitat escassa, activitats que requereixen un 
alt nivell de coneixements coexisteixen amb acti-
vitats que requereixen un nivell de coneixements 
bàsic.

Una alternativa útil per desglossar l’ample sector 
serveis en subgrups és en funció del nivell de co-
neixements requerit per poder operar de manera 
efi cient en aquell àmbit. En aquesta línia, la litera-
tura econòmica engloba les diferents activitats del 
sector serveis en tres grups: Terciari, quaternari i 
quinari.

5.1. Sector terciari

El terciari és aquell àmbit del sector serveis que 
requereix un nivell bàsic de coneixements per a 
poder operar en ell. El terciari inclou els serveis 
domèstics i personals i es caracteritza per ser un 
tipus d’activitat eminentment localista. Tan sols 
els grans coneixedors del territori són capaços de 
detectar les necessitats locals d’aquests àmbits i, 
com que els requeriments per entrar en aquest 
mercat són baixos, tant a nivell d’inversions com a 
nivell de coneixements, les empreses locals copsen 
l’oferta d’aquest mercat. Tenint en consideració 
les particularitats mencionades, es fa fàcil enten-
dre que les empreses del sector presentin difi cul-
tats per créixer expandint-se. Per una banda, com 
que les empreses del sector tenen difi cultats per 
detectar demandes no cobertes de mercats llun-
yans, l’expansió geogràfi ca és arriscada. I per una 
altra banda, com que el nivell de coneixements de 
les empreses no permet oferir altres productes més 
complexos, l’expansió mitjançant la diversifi cació 
és incerta.

Mentre a Catalunya el terciari ateny el 3,0% de 
l’ocupació del sector serveis, el 3,7% dels ocupats 
del sector serveis de Manresa duu a terme la seva ac-
tivitat professional a alguna de les activitats d’aquest 
àmbit. L’ocupació del terciari es reparteix de forma 
desigual entre treballadors assalariats i treballadors 
autònoms, ocupant el 3,1% dels treballadors as-
salariats i el 6,1% dels treballadors autònoms. A 
Catalunya; el 2,5% i el 5,5% respectivament. No 
es pot passar per alt, però, la presència d’economia 
submergida en els serveis domèstics i personals.

5.1. Empreses i ocupació. Terciari                                                                                       Informació a 31/12/2006

Trimestre Assalariats Autònoms Empreses

93 - Activitats diverses de serveis personals
95 - Llars que ocupen a personal domèstic

527
4

228
0

131
4

Terciari 531 228 135

Serveis 16.986 3.727 2.210
Font: Departament de Treball de la Generalitat a partir de dades de l’INSS
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Com que el sector públic i els treballadors autònoms 
cobreixen bona part de l’oferta dels serveis domès-
tics i personals, la presència de societats mercantils 
en el terciari és limitada i la informació que s’obté 
del Registre Mercantil referent aquest sector, sense 
ser exhaustiva, aporta una informació que desmen-
teix la premissa que afi rma que el terciari confor-
ma una activitat de baixa rendibilitat. Les societats 
mercantils del terciari de Manresa converteixen en 
benefi cis després d’impostos el 2,4% de les seves 
vendes i ofereixen una rendibilitat dels fons propis 
(Resultat de l’exercici / Fons propis) del 16,7%.

5.2. Sector quaternari

S’entén per quaternari aquella branca del sector 
serveis que exigeix d’un nivell de coneixements 
mitjà per operar en ella de forma efi cient. Els àm-
bits que inclou el sector quaternari són el comerç, 
l’hoteleria, el transport, la mediació fi nancera i les 
activitats immobiliàries.

L’ocupació que genera el quaternari a Manresa és 
similar a la que genera a Catalunya. El 52,5% de 
l’ocupació del sector serveis treballa al quaterna-
ri; a Catalunya, el 52,0%. Si bé la participació del 
quaternari sobre el total del sector serveis és similar 
entre Manresa i Catalunya, la composició del qua-
ternari per àmbits de negoci difereix entre un àm-

bit territorial i altre. El major pes que té el comerç 
a Manresa respecte a Catalunya es compensa amb 
una menor presència de l’hostaleria i el transport. 
A nivell d’ocupació, el comerç suposa el 64,4% del 
quaternari; l’hostaleria, el 12,1%; el transport, el 
8,3%; les assegurances i la intermediació fi nancera, 
el 9,9%; les activitats immobiliàries, el 4,8%; i el 
lloguer de maquinària, el 0,6%. 

Com que la presència de les societats mercantils és 
majoritària en el quaternari, el Registre Mercantil 
ofereix una imatge fi dedigna del sector. Deixant 
de banda el comerç que ha estat tractat en capítol 
apart per la seva importància; l’anàlisi de les ràtios 
fi nanceres més bàsiques de les principals branques 
econòmiques mostren l’hoteleria, el transport i les 
activitats immobiliàries amb uns registres comp-
tables sòlids. L’hostaleria converteix en benefi cis 
després d’impostos l’1,0% de les vendes i ofereix 
una rendibilitat dels fons propis del 4,7%. El ma-
dur sector del transport ofereix unes ràtios fi nan-
ceres similars a l’hostaleria: El 0,9% de les vendes 
esdevé benefi ci després d’impostos i els fons propis 
registren una rendibilitat del 4,2%. El sector de les 
activitats immobiliàries gaudeix d’una rendibilitat 
excepcional, les empreses manresanes que operen 
en aquest àmbit de negoci presenten una rendibi-
litat dels fons propis del 19,5% i una rendibilitat 
de l’actiu (resultat després d’impostos / actiu) del 
5,6%.

5.2. Resultat i compte de resultats. Terciari

Compte de resultats Any 2004 Any 2005

Vendes
Altres ingressos d’explotació

5.671.592
0

100%
6.988.879

0
100%

Resultat d’explotació 239.871 4,2% 320.423 4,6%

Resultat de l’exercici 109.869 1,9% 164.255 2,4%

Balanç Any 2004 Any 2005
Actiu 4.320.341 100% 4.720.668 100%
       Immobilitzat
       Actiu circulant

2.434.073
1.886.269

56%
44%

2.072.972
2.647.696

44%
56%

Passiu 4.320.341 100% 4.720.668 100%

       Fons propis
       Deutes llarg termini
       Deutes curt termini

1.329.613
978.299

2.012.429

31%
23%
47%

990.755
1.412.890
2.317.023

21%
30%
49%

Font: Registre Mercantil

} }
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5.3. Sector quinari

El quinari engloba les activitats que requereixen 
d’un major nivell de coneixements i inclou 
l’ensenyament, la recerca, la sanitat, els serveis a les 
empreses i el sector cultural.

Els 9.073 treballadors que ocupa el sector quina-
ri a Manresa representen un 43,8% dels ocupats 
del sector serveis de la ciutat, una participació 1,2 
punts percentuals inferior a la registrada a Cata-

lunya. Les tres branques amb més ocupació, a ni-
vell de força de treball, són la sanitat (3.007 ocu-
pats), els serveis a les empreses (2.665) i l’educació 
(1.235). El pes dels serveis a les empreses i la sani-
tat difereix molt entre Manresa i Catalunya. Men-
tre els serveis a les empreses ocupa el 12,9% dels 
treballadors del sector serveis de Manresa, aquest 
àmbit n’ocupa el 16,3% a Catalunya. I mentre el 
14,5% dels ocupats al sector serveis desenvolupa 
les seves tasques professionals a la sanitat; al Prin-
cipat ho fa el 8,5%.

5.3. Empreses i ocupació. Quaternari                                                                                                           Informació a 31/12/2006

Trimestre Assalariats Autònoms Empreses

50 - Venda i reparació de vehicles
51 - Comerç a l’engròs
52 - Comerç al detall
55 - Hostaleria
60 - Transport terrestre
61 - Transport marítim
62 - Transport aeri i espacial
63 - Activitats annexes als transports
64 - Correus i telecomunicacions
65 - Intermediació fi nancera
66 - Assegurances i plans de pensions
67 - Activivtats aux. intermediació fi nancera
70 - Activitats immobiliàries
71 - Lloguer de maquinària

924
1.381
3.143

892
411

2
2

155
35

771
94

103
387

50

189
291

1.078
421
276

0
0

13
9
3

15
87

133
16

122
198
555
206

85
1
1

29
8
4

12
32

171
13

Quaternari 8.350 2.531 1.437

Serveis 16.986 3.727 2.210
Font: Departament de Treball de la Generalitat a partir de dades de l’INSS

5.4. Resultat i compte de resultats. Quaternari

Compte de resultats Any 2004 Any 2005

       Vendes
       Altres ingressos d’explotació

888.336.521
5.669.126

100%
958.869.556

5.894.085
100%

       Resultat d’explotació 55.316.411 6,2% 53.289.462 5,5%

       Resultat de l’exercici 35.633.654 4,0% 47.613.614 4,9%

Balanç Any 2004 Any 2005
       Actiu 752.065.591 100% 915.495.819 100%
              Immobilitzat
              Actiu circulant

255.792.640
496.272.951

34%
66%

331.803.195
583.692.624

36%
64%

       Passiu 752.065.591 100% 915.495.819 100%

              Fons propis
              Deutes llarg termini
              Deutes curt termini

260.369.553
144.908.673
346.787.365

35%
19%
46%

309.617.593
222.825.575
383.052.651

34%
24%
42%

Font: Registre Mercantil

} }
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Moltes de les activitats del quinari estan copsades 
per activitats on el sector públic predomina, com 
poden ser la sanitat o l’educació. 

És per aquesta raó que les dades del Registre Mer-
cantil no són representatives de l’activitat del qui-
nari. No obstant això, el sector privat predomina en 
l’àmbit de negoci de l’epígraf 74 del codi nacional 
d’activitats econòmiques, ‘Altres activitats empre-

sarials’. De fet, el 70,1% de la facturació del qui-
nari procedeix d’aquest àmbit de negoci. El sector 
aporta un important valor afegit a l’economia de 
la ciutat: Les 118 societats mercantils de Manresa 
que operen en aquest àmbit de negoci han tingut 
un volum de vendes de 85 milions d’euros al llarg 
de l’any 2005, han convertit en benefi cis després 
d’impostos el 20,6% de les vendes i han presentant 
una rendibilitat dels fons propis del 17,1%.

5.5. Empreses i ocupació. Quinari                                                                                      Informació a 31/12/2006

Trimestre Assalariats Autònoms Empreses

72 - Activitats informàtiques
73 - Investigació i desenvolupament
74 - Altres activitats empresarials
75 - Administració pública
80 - Educació
85 - Activitats sanitàries i veterinàries
90 - Activitats de sanejament públic
91 - Activitats associatives
92 - Activitats culturals i esportives

73
72

2.237
993

1.115
2.825

36
205
549

58
11

428
2

120
182

2
47

118

19
3

314
12
71

111
4

41
63

Quinari 8.105 968 638

Serveis 16.986 3.727 2.210
Font: Departament de Treball de la Generalitat a partir de dades de l’INSS

5.6. Resultat i compte de resultats. Quinari

Compte de resultats Any 2004 Any 2005

       Vendes
       Altres ingressos d’explotació

197.623.049
779.903

100%
120.921.608

830.482
100%

       Resultat d’explotació 10.616.990 5,4% 18.341.193 15,1%

       Resultat de l’exercici 23.283.805 11,7% 19.264.916 15,8%

Balanç Any 2004 Any 2005
       Actiu 199.943.481 100% 170.818.384 100%
            Immobilitzat
            Actiu circulant

103.986.504
95.956.977

52%
48%

105.581.374
65.237.010

62%
38%

       Passiu 199.943.481 100% 170.818.384 100%
            Fons propis
            Deutes llarg termini
            Deutes curt termini

108.364.581
19.229.597
72.349.303

54%
10%
36%

111.630.037
17.901.386
41.286.961

65%
10%
24%

Font: Registre Mercantil

} }





83

1. INDICADORS BÀSICS

El projecte ‘El perfi l de la ciutat’ consisteix en la 
col·laboració tècnica dels ajuntaments de Barberà 
del Vallès, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, 
Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa, 
Vic i Vilanova i la Geltrú per desenvolupar una 
metodologia que permeti analitzar els aspectes més 
rellevants que infl uencien la qualitat de vida en les 
ciutats mitjanes.

El projecte pren en consideració un ampli nombre 
d’indicadors de diferents àmbits a fi  de fer un diag-
nòstic de la ciutat. En aquest apartat, no obstant, 
tan sols es presenten els set indicadors que sintetit-
zen els elements més signifi catius. De totes formes, 
la pàgina web de la Xarxa (www.perfi lciutat.net) 
conté informació ampliada.

La metodologia d’anàlisi és senzilla. Es defi neix 
una sèrie d’indicadors signifi catius i es calculen 
els valors assolits per cadascun dels deu municipis 
membres de la Xarxa. Un cop es disposa de la tau-
la que conté els valors absoluts dels indicadors, es 
calcula la mitjana de cadascun d’ells i es determina 
el valor relatiu dels indicadors en base cent. Final-
ment, la comparativa gràfi ca dels diferents indica-
dors permet veure la situació relativa de cadascuna 
de les ciutats per l’àmbit analitzat.

A grans trets, les deu ciutats mantenen un compor-
tament força similar en tots els indicadors excepte 
en mobilitat i en població extracomunitària. Els 
valors dels indicadors de mercat de treball i asso-
ciacionisme registrats a Manresa són favorables. El 
de mobilitat, per contra, resulta desfavorable. El 
pes que té la població de fora de la Unió Europea a 
Manresa s’arrengla amb el registrat al conjunt dels 
municipis membres de la Xarxa. Pel que fa referèn-
cia a l’habitatge, Manresa és la ciutat de la Xarxa 
amb el preu de metre quadrat de nova construcció 
més baix; no obstant això, aquest preu ha registrat 
un major increment en els últims anys a Manresa 
que no pas a la mitjana dels deu municipis mem-
bres del Perfi l de la Ciutat.

La conjuntura del mercat de treball manresà és fa-
vorable. La taxa d’atur de la ciutat, calculada com 
la relació entre el nombre d’aturats registrat el dia 
31 de desembre de 2006 i la població activa regis-
trada en el Cens del 2001, és del 8,7%. Es tracta 
d’una taxa superior al llindar considerat de plena 
ocupació (5,0%), però inferior al 9,4% registrat 
en el conjunt de les ciutats que conformen el Per-
fi l de la Ciutat; Granollers (7,8%), Vic (8,3%) i 
Manresa (8,7%) són els municipis que registren 
una menor taxa d’atur. La contractació indefi nida 

1.1. Indicadors del projecte ‘Perfi l de la ciutat’

Indicador Bar Gra Man Mat Rub Sab Col Ter Vic Vil Mitjana

Valors absoluts
Taxa d’atur
% Contractes indefi nits sobre el total
% Pobl. extracomunitària / Total població
% Mobilitat obligada: Transp. públic / privat
Entitats associatives / Total població
Preu mitjà m2 nova constr.
% Variació preu nova constr. (2006 / 2000)

9,6
16,3

4,4
16,6

4,4
n.d.
n.d.

7,8
14,7
15,0
11,9
5,5

3.509
183,4

8,7
18,4
11,7
9,2
5,6

2.837
192,5

11,1
16,8
13,4
12,6

4,5
4.396
205,3

10,1
13,5
11,6
16,6

4,3
3.297
146,4

9,5
16,5

8,9
19,2

4,0
3.733

197

9,1
16,8
16,7
54,3

4,2
3.722

124

10,8
15,9
10,6
13,5

4,3
3.801

206

8,3
18,9
21,2

5,3
7,1

2.944
190

9,3
11,8
9,8

19,1
5,4

3.708
207

9,4
16,0
12,3
17,8

4,9
3.550
183,4

Base 100

Taxa d’atur
% Contractes indefi nits sobre el total
% Pobl. extracomunitària / Total població
% Mobilitat obligada: Transp. públic / privat
Entitats associatives / Total població
Preu mitjà m2 nova constr.
% Variació preu nova constr. (2006 / 2000)

101
102

35
93
89

n.d.
n.d.

82
92

122
67

112
99

100

92
115
95
52

114
80

105

118
105
109

71
91

124
112

107
85
94
93
87
93
80

101
103

72
107

81
105
107

96
105
135
305

86
105

67

114
99
86
76
88

107
112

89
118
172

30
143

83
103

99
74
80

107
110
104
113

100
100
100
100
100
100
100

Font: Projecte ‘Perfi l de la ciutat’
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té una important presència a la capital del Bages. 
La relació entre el nombre de contractes indefi nits 
sobre el total de contractes registrats, a Manresa, 
és del 18,4%. Es tracta d’un valor que es situa 2,4 
punts percentuals per sobre del que aquesta relació 
assoleix en el conjunt dels municipis de la xarxa 
(16,4%) i tan sols mig punt percentual per sota 
del registrat a Vic (18,9%), que és el municipi on 
aquesta relació assoleix el màxim valor.

El pes de la població extracomunitària augmenta 
any rera any. A 1 de gener del 2006, l’11,7% de la 
població de Manresa és de fora de la Unió Europea, 
un nivell sensiblement inferior a la mitjana dels 
municipis de la Xarxa (12,3%). En aquest aspecte, 
l’interval determinat pels valors mínim i màxim és 
molt ample. Mentre que el 4,4% de la població de 
Barberà del Vallès és de fora de la Unió Europea, 
aquesta relació assoleix un valor del 21,2% a Vic.

Pel que fa referència al percentatge de desplaça-
ments per motius de treball que es realitzen en 
transport públic sobre el total de desplaçaments re-
gistrats, Manresa i Vic presenten uns valors baixos 
i, al mateix temps, Santa Coloma de Gramenet, 
totalment integrada en la xarxa de transport públic 

de l’àrea metropolitana de Barcelona, registra una 
xifra molt superior a la mitjana. La mala connexió 
de la Catalunya Central amb l’àrea metropolitana 
de Barcelona és una evidència.

Els quatre nuclis metropolitans més allunyats de 
Barcelona són els que acullen un major nombre 
d’associacions. D’aquesta manera, les quatre ciu-
tats amb més associacions són Vic (7,0 associacions 
per cada mil habitants), Manresa (5,6), Granollers 
(5,5) i Vilanova i la Geltrú (5,4).

Finalment, el mercat de l’habitatge s’analitza a tra-
vés del preu mitjà del metre quadrat d’habitatge de 
nova construcció i l’evolució d’aquest. El preu de 
l’habitatge disminueix a mida que ens allunyem de 
Barcelona i per trobar el metre quadrat d’habitatge 
menys car possible cal anar a qualsevol de les dues 
ciutats més allunyades de la capital catalana: Manre-
sa (2.837 euros) o Vic (2.944 euros). Malgrat això, 
la capital del Bages no ha escapat de l’espectacular 
increment de preus de l’habitatge dels últims anys, 
i l’augment del preu del metre quadrat d’habitatge 
de nova construcció de Manresa entre l’any 2000 i 
2006 ha estat superior a la mitjana dels deu muni-
cipis de la xarxa del Perfi l de la Ciutat.

1.2. Manresa

Font: Projecte ‘Perfi l de la ciutat’
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1.3. Gràfi ques comparatives segons indicadors

Font: Projecte ‘Perfi l de la ciutat’
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2.1. Indicadors de capital humà (mitjana província = 100)

Font: Ajuntament de Manresa, a partir del Grup de recerca AQR-IREA

2. CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

La xarxa del Perfi l de la Ciutat va encomanar al 
grup de recerca d’Anàlisi Quantitativa Regional 
de la Universitat de Barcelona la realització d’una 
sèrie d’estudis per establir un sistema d’indicadors 
estratègics de seguiment municipal. Els informes 
estan disponibles a la pàgina web www.perfi lciu-
tat.net. El setembre de 2006 es va presentar un 
sobre coneixement i innovació que defi neix els 
indicadors més adequats per a mesurar el capital 
humà i la capacitat d’innovació i recerca de les 
ciutats.

La ciutat presenta resultats discordants en relació 
al capital humà dels seus residents. Per la banda 
negativa, Manresa destaca per tenir una baixa taxa 
d’activitat i un elevat índex de recanvi de població 
potencialment activa. Ambdós aspectes són fruit 
de l’envellida estructura demogràfi ca de la ciutat 
respecte els altres municipis de la Xarxa. Per la 
banda positiva, Manresa destaca pel nombre de 
residents amb estudis universitaris, per la població 
activa amb estudis especialitzats i per la població 
activa amb estudis denominats estratègics (infor-
màtica, enginyeries, formació tècnica i indústria, 
ciències i salut).

L’any 2001, l’Organització per la Cooperació i Des-
envolupament Econòmic (OCDE) va defi nir els 
sectors estratègics segons el grau de tecnologia o de 
coneixement que requerien. La fabricació de pro-
ductes informàtics, electrònics o de precisió serien 
alguns exemples de sectors d’alt nivell tecnològic. 
La indústria química, la construcció de maquinària 
i la fabricació de vehicles de motor pertanyen al sec-
tor de nivell tecnològic mitjà-alt. Els serveis inten-
sius en coneixement comprenen sectors tan variats 
com la recerca, les activitats recreatives, esportives 
i culturals. Sector estratègic queda defi nit, doncs, 
com el conjunt d’aquells àmbits de l’economia que 
requereixen d’un nivell tecnològic alt o mitjà-alt i 
d’aquells serveis que són intensius en coneixement.

En aquest sentit, destaca que Manresa és la segona 
ciutat de la Xarxa on més assalariats duen a terme 
les seves tasques professionals a algun dels conside-
rats sectors estratègics. A Manresa, el 41,7% dels 
afi liats a la Seguretat Social treballa a un sector es-
tratègic; a la província de Barcelona, el 41,0%. Cal 
assenyalar, però, que la relació entre els treballadors 
afi liats en sectors estratègics sobre el total dels assa-
lariats registrada l’any 2005 (41,7%) és inferior a la 
registrada l’any 2000 (42,3%).
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2.2. Indicadors d’innovació (mitjana província = 100)

Font: Ajuntament de Manresa, a partir del Grup de recerca AQR-IREA
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3. DINÀMICA EMPRESARIAL

L’Informe sobre dinàmica empresarial forma part 
de la sèrie d’estudis encarregats al grup de recer-
ca d’Anàlisi Quantitativa Regional de la Univer-
sitat de Barcelona per tal de confi gurar un sistema 
d’indicadors estratègics de seguiment municipal per 
a les ciutats mitjanes properes a l’àrea de Barcelo-
na. Aquest informe, presentat el quart trimestre del 
2006, analitza la dinàmica empresarial centrant-se 
en les empreses i els assalariats. Tot i que l’informe 
íntegre està disponible a la pàgina web de la Xarxa 
(www.perfi lciutat.net), a continuació es presenten 
els aspectes més destacats de l’informe.

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) era un 
tribut municipal que calia pagar per dur a terme 
qualsevol activitat de mercat. Segons aquest, entre 
els anys 1994 i 2002, el nombre d’empreses esta-
blertes a Manresa ha augmentat un 14,0%, una 
xifra inferior al 22,2% registrat a la província de 
Barcelona. La major part d’aquests nous establi-
ments són de serveis. Les branques que registren 
els increments més important són serveis a les em-
preses, serveis personals i activitats immobiliàries. 
En canvi, les branques relacionades amb el come-
rç al detall han experimentat una disminució del 
nombre d’establiments.

De l’explotació de la base de dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social (INSS) s’extreu que, a Man-
resa, el nombre d’empreses cotitzants a la Seguretat 
Social ha augmentat un 8,6% entre els anys 2000 i 
2005; un percentatge inferior al provincial (16,4%). 
El nombre d’afi liats a la Seguretat Social, en aquest 
mateix període de temps, ha augmentat el 17,7% sent 
la distribució dels assalariats per grans sectors similar 
a la provincial. El sector serveis concentra el 69,4% 
dels afi liats; la indústria, el 20,8%; la construcció, el 
9,2%; i l’agricultura, el 0,7%. En aquest sentit, Man-
resa és una de les ciutats de la Xarxa que manté una 
estructura econòmica més diversifi cada.

A partir de la taula ‘input – output’ de Catalunya 
per l’any 2001 i de les dades de l’INSS, s’analitza 
el nombre d’afi liats distribuïts segons la capacitat 
d’arrossegament dels diferents àmbits econòmics. 
La distribució d’assalariats de Manresa segons el 
criteri de la capacitat d’arrossegament dels dife-
rents sectors econòmics és similar a la de la provín-
cia de Barcelona. Els sectors clau, empreses capaces 
de generar demanda i oferta a la resta de sectors, 
concentren el 43,6% dels afi liats; a la província 
de Barcelona, el 43,9%. Els sectors amb arrosse-
gament cap endarrera, aquells que necessiten una 
major entrada de factors i afavoreixen l’aparició 
d’empreses auxiliars, ocupen el 25,4% a Manresa 
i el 26,5% a la província de Barcelona. Els sectors 
amb arrossegament cap endavant, aquells que pro-
dueixen pels altres sectors, ocupen el 10,9% dels 
assalariats a la ciutat i el 9,2% a la província i, fi -
nalment, el 20,1% dels treballadors de Manresa 
(20,4% a la província de Barcelona) es concentren 
en sectors independents.

Al llarg dels darrers anys, moltes empreses d’econo-
mies occidentals han decidit traslladar la producció a 
indrets on el cost de la mà d’obra és més assequible, 
aquest fenomen es coneix com deslocalització. Sala i 
Torres, a l’estudi ‘Unes refl exions sobre localització 
industrial aplicada a la indústria catalana’ defi neixen 
els sectors més susceptibles de patir aquest fenomen. 
Es tracta de les empreses que treballen al sector tèx-
til, al cautxú, al plàstic i a les fabricants de màquines 
i maquinària. Distribuint els assalariats de Manresa 
en funció de si treballen a un d’aquests sectors o no, 
s’obté que l’11,2% dels assalariats de Manresa (8,2% 
a la província de Barcelona) du a terme la seva activi-
tat professional a activitats econòmiques amb un alt 
risc de ser deslocalitzades. De fet, les disminucions 
més pronunciades del nombre d’afi liats entre els anys 
2000 i 2005 s’han concentrat en els sectors de major 
risc de ser deslocalitzats.

3.1 Indicadors de la dinàmica empresarial en relació a la província

Creació neta d’establiments d’empreses (IAE, 1994-2002)
Variació nombre d’empreses cotitzants a la Seguretat Social (2000-2005)
Variació afi liats a la Seguretat Social (2000-2005)
Afi liats en sectors estratègics
Variació afi liats en sectors estratègics (2000-2005)
Afi liats en sectors amb elevat risc deslocalització

Font: Ajuntament de Manresa, a partir del Grup de recerca AQR-IREA 
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Resum:
El sector immobiliari de diversos països desenvolupats es troba en recessió i l’efecte que això tindrà
sobre l’economia en general és encara desconegut. Per respondre aquesta pregunta s’utilitzen dades

crèdit i la taxa d’atur– a una caiguda del preu de l’habitatge. De mitjana, trobem que els països han
patit més de dos episodis de deflació en el sector immobiliari. A més, durant aquests episodis, el preu
real de l’habitatge cau un 23% en 5 anys, el PIB registra una taxa de creixement negativa de l’1,5%
durant un any, el crèdit es contrau un 3% anual durant prop de 2 anys i la taxa d’atur gairebé es dupli-
ca en 3 anys. Finalment, observem que hi ha una associació positiva entre la magnitud i la profunditat
d’un boom del preu de l’habitatge i el col·lapse posterior.

Codis JEL: E32, E44, E51
Paraules clau: preu de l’habitatge, col·lateral, cicles econòmics

Abstract:
The housing sector of many developed countries is in recession and its total impact on the overall

developed countries since 1970 and study the response of three key macroeconomic variables
–GDP, credit and unemployment– to a housing price collapse. We find that, on average, each country
has experienced more than two episodes of deflation in the housing sector. Moreover, during these
episodes, housing prices fall 23% in 5 years, GDP reaches a negative growth rate of 1,5% during
one year, credit falls to a negative 3% rate during 2 years and the unemployment rate doubles in 3
years. Last but not least, we observe a positive link between the size and depth of a housing price
boom and its posterior collapse.

JEL Codes: E32, E44, E51
Keywords: House prices, collateral, business cycles

de 18 països des del 1970 i s’estudia la resposta de tres variables macroeconòmiques clau –el PIB, el

economy is still an enigma. To shed some light on this subject we exploit a data set covering 18



C
O

N
SE

Q
Ü

ÈN
C

IE
S

EC
O

N
Ò

M
IQ

U
ES

D
EL

S
C

IC
LE

S
D

EL
P

R
EU

D
E

L’
H

A
B

IT
A

TG
E

3DOCUMENTS D’ECONOMIA ”la Caixa” NÚM. 12 FEBRER 2009

ÍNDEX

1. Introducció 5

2. La relació entre el sector immobiliari i l’activitat econòmica 7

3. Característiques dels cicles del preu de l’habitatge 9

4. Caigudes del preu de l’habitatge i evolució de l’economia 11

4.1. Relació històrica 11

4.2. Estimació de l’efecte d’una caiguda del preu de l’habitatge 15

5. Conclusions 17

Annex 19

Referències 21



C
O

N
SE

Q
Ü

ÈN
C

IE
S

EC
O

N
Ò

M
IQ

U
ES

D
EL

S
C

IC
LE

S
D

EL
P

R
EU

D
E

L’
H

A
B

IT
A

TG
E

5DOCUMENTS D’ECONOMIA ”la Caixa” NÚM. 12 FEBRER 2009

1. Introducció

Diversos països desenvolupats van veure com durant l’últim decenni el sector immobiliari
es convertia en un dels motors de la seva economia, ja que va anotar taxes de creixement
rècord any rere any i va impulsar el creixement de l’economia en general. A Espanya, els
EUA i el Regne Unit, per exemple, els llocs de treball generats en el sector de la construcció
entre el 2000 i el 2007 van representar, respectivament, el 20%, el 14% i el 17% del total de
llocs de treball generats.

Un dels factors principals que va impulsar el creixement del sector immobiliari en la majo-
ria de països va ser el baix nivell dels tipus d’interès reals. Això va reduir considerablement
el cost de finançament i, en conseqüència, va impulsar tant l’oferta com la demanda. A
Espanya, per exemple, els tipus d’interès reals van ser negatius la major part del temps
entre el 2002 i el 2006. L’augment de la població i l’efecte de la generació del baby boom van
constituir dos factors addicionals que van impulsar la demanda a Espanya1.

A hores d’ara, la desacceleració del sector és evident sense cap mena de dubte. Als EUA, el
preu de l’habitatge fins al setembre del 2008 ha caigut un 26% en termes nominals des dels
nivells màxims del 2006, i la inversió residencial un 40%. A Espanya, la desacceleració ha
començat una mica més tard. El preu de l’habitatge ha caigut un 1,5%, i la inversió resi-
dencial un 13%. El que ara cal veure són les implicacions que això pot tenir sobre la resta
de l’economia.

1. Vegeu O. Aspachs i P. Rabanal (2008) per a un estudi detallat de com els factors enumerats han contribuït al boom del sector immobiliari
en el cas espanyol.
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Per respondre aquesta pregunta, el document comença analitzant els mecanismes a través
dels quals una recessió immobiliària es transmet a la resta de l’economia. El mecanisme
fonamental és la caiguda del preu de l’habitatge, que redueix la riquesa i la capacitat de
finançament dels diferents agents. En la secció següent s’utilitzen dades del preu de l’habi-

de l’habitatge, la freqüència amb què s’han donat episodis de deflació en el sector immo-
biliari i la seva magnitud. Aquest exercici també ajuda a contextualitzar el darrer període
d’expansió del preu de l’habitatge.

Un cop identificats els períodes de deflació en el sector immobiliari, podem estudiar com
es comporta l’economia durant aquestes fases. Per fer-ho, analitzem l’evolució de tres
variables clau: el creixement del PIB, el creixement del crèdit i el creixement de l’atur. L’es-
treta relació que s’observa entre les caigudes del preu de l’habitatge i l’evolució de les tres
variables de referència i el fet que, en general, les caigudes del preu de l’habitatge precedei-
xen les desacceleracions de l’activitat econòmica suggereixen que, com a mínim, una part
d’aquestes desacceleracions són degudes a la caiguda del preu de l’habitatge. Per confirmar
l’existència d’una relació causal i quantificar-ne els efectes, es fa servir un model estadístic
que permet estudiar la reacció de les tres variables de referència a una caiguda del preu real
de l’habitatge del 10%.

El document s’estructura de la manera següent: en la secció 2 es descriuen els diversos
mecanismes a través dels quals les recessions immobiliàries es poden estendre a la resta de
l’economia. En la secció 3 s’estudien les característiques dels cicles del preu de l’habitatge i,
en la secció següent, es presenta la relació dels episodis de deflació immobiliària amb l’evo-
lució de l’economia. L’última secció presenta les conclusions.

tatge de 18 països des del 1970 i s’estudien les característiques principals dels cicles del preu



C
O

N
SE

Q
Ü

ÈN
C

IE
S

EC
O

N
Ò

M
IQ

U
ES

D
EL

S
C

IC
LE

S
D

EL
P

R
EU

D
E

L’
H

A
B

IT
A

TG
E

7DOCUMENTS D’ECONOMIA ”la Caixa” NÚM. 12 FEBRER 2009

2. La relació entre el sector immobiliari i l’activitat econòmica

De les 10 recessions que han patit els EUA després de la Segona Guerra Mundial, 8 han
anat precedides d’una desacceleració en el sector immobiliari (Leamer (2007)). Un fet que
també caracteritza la situació actual dels EUA i altres països desenvolupats. Sembla que les
recessions del sector immobiliari tenen un efecte desproporcionat sobre la dinàmica de la
resta de l’economia. Però què fa que aquest sector sigui tan especial per a la marxa de l’eco-
nomia?

En primer lloc, cal constatar que el sector immobiliari és un dels més cíclics: durant els
períodes expansius tendeix a créixer per damunt de la mitjana, i passa el contrari durant
els períodes recessius. Això és conseqüència, en gran manera, del llarg horitzó temporal de
les inversions. Pel costat de l’oferta, el període de construcció d’un habitatge a Espanya es
prolonga durant aproximadament 2 anys, mentre que, pel costat de la demanda, el termini
mitjà d’amortització d’una hipoteca se situa al voltant dels 10 anys. Això fa que les inver-
sions siguin molt sensibles als canvis del tipus d’interès i impedeix que l’oferta del sector
s’adapti ràpidament a les condicions econòmiques de cada moment, la qual cosa pot portar
a situacions de sobreoferta quan s’entra en un període recessiu i excés de demanda en altres
moments.

Els cicles del sector immobiliari es transmeten a la resta de l’economia, principalment, a
causa de les fluctuacions del preu de l’habitatge, ja que aquestes fluctuacions afecten la
riquesa i la capacitat d’endeutament dels diferents agents econòmics, un factor crucial per a
la marxa d’una economia avançada.
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Anem a pams. Per a les famílies, la caiguda del preu de l’habitatge té un efecte directe sobre
la seva riquesa, perquè la major part es troba invertida en el seu propi habitatge. A Espanya,
per exemple, el 2007 la riquesa immobiliària representava més del 80% de la riquesa bruta
de les llars. Per compensar l’efecte negatiu de la caiguda del preu de l’habitatge, les llars
tendeixen a reduir el consum i augmentar l’estalvi. La caiguda del consum és especialment
marcada quan una part es finança a crèdit utilitzant l’habitatge com a garantia. Aquesta
pràctica està particularment estesa als EUA. Per exemple, Carroll, Otsuka i Slacalek (2006)
estimen que una disminució del preu de l’habitatge del 10% als EUA redueix el consum un
0,9%. A Espanya, atès que aquesta pràctica no es troba tan estesa, la sensibilitat del consum
al preu de l’habitatge és molt inferior: Olimpia Bover (2005) estima que una caiguda del
preu de l’habitatge del 10% comportaria una caiguda del consum del 0,3%.

La riquesa immobiliària de les empreses també acostuma a reduir-se quan cau el preu de
l’habitatge. Això és així perquè la disminució del preu de l’habitatge reflecteix principal-
ment una caiguda del preu del sòl i, per tant, els actius immobiliaris de les empreses també
es deprecien. Com passava amb les famílies, això porta les empreses a reduir la producció i
la inversió, perquè el deteriorament del seu balanç dificulta i encareix el seu accés al crèdit.
L’efecte és especialment important per a les empreses petites i mitjanes, ja que són les que
utilitzen més els seus actius immobiliaris com a garantia de crèdit.

Finalment, per a les entitats financeres hi ha el risc que la caiguda del preu de l’habitatge
redueixi el valor de les garanties hipotecàries dels crèdits en mora per sota del valor del
crèdit concedit, cosa que afecta la seva rendibilitat. Tot això pot dificultar la seva capacitat
de finançament, de manera que algunes entitats es poden veure obligades a reduir l’oferta
de crèdit. En aquest context, les entitats prefereixen augmentar la liquiditat del seu actiu de
manera preventiva per cobrir potencials eventualitats, la qual cosa també les porta a reduir
l’oferta de crèdit.

Els efectes indirectes de les decisions individuals de famílies, empreses i entitats financeres
poden generar una espiral contractiva de l’economia de severes conseqüències. La caiguda
del consum de les llars intensifica la caiguda de la producció i la inversió empresarial. I,
al mateix temps, la reducció de l’activitat empresarial té les seves repercussions directes
tant en el mercat laboral com en el sector financer. La pujada de la taxa d’atur impulsa la
caiguda del consum, i l’augment de la morositat de les famílies i les empreses augmenta
la pressió sobre el sector financer, el qual es pot veure obligat a reduir encara més l’oferta
de crèdit. A més, la menor demanda de les llars i les empreses fa que els preus immobiliaris
continuïn caient, amplificant així el seu efecte inicial.

Aquest esquema exemplifica les principals dinàmiques que poden arribar a convertir la
recessió del sector immobiliari en una recessió econòmica i, sobretot, per què els períodes
recessius acompanyats d’una deflació en el sector immobiliari acostumen a ser més pro-
funds, un fet que constatarem i quantificarem en les seccions següents.
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3. Característiques dels cicles del preu de l’habitatge

Com s’ha detallat en la secció anterior, la transmissió de les recessions del sector immobilia-
ri a la resta de l’economia es produeix, principalment, per la caiguda del preu dels immo-
bles. Per això, per analitzar els efectes econòmics d’aquests episodis, centrem l’atenció en
l’evolució del preu de l’habitatge. Per començar, en aquesta secció estudiem les principals
característiques dels seus cicles utilitzant dades trimestrals del preu de l’habitatge per a 18
països des del 1970 (llistats a l’Annex).

Per caracteritzar els cicles del preu de l’habitatge, definim les fases expansives com els
períodes en els quals els preus reals augmenten durant un any de manera ininterrompuda.
Els episodis de deflació són definits de manera anàloga. En el conjunt de països analitzats,
durant els últims 40 anys el preu de l’habitatge ha crescut a una taxa interanual mitjana del
2,6%, i la major part del temps ha estat en una fase expansiva. Durant les fases expansives,
que duren una mitjana d’uns 6 anys, l’augment mitjà del preu real de l’habitatge ha estat
del 62% per al conjunt del període. Els episodis de deflació, però, han estat freqüents. De
mitjana, cada país ha patit més de dos episodis de deflació d’uns 5 anys cadascun i, durant
aquestes fases, el preu real de l’habitatge ha caigut un 23%. Les dades sobre la durada i la
intensitat dels episodis d’expansió i deflació del preu de l’habitatge es presenten a l’Annex
de manera detallada.

Un aspecte que val la pena destacar és l’elevada sincronització a escala internacional del
darrer cicle expansiu. Com es pot apreciar en el gràfic 3.1, durant els últims 10 anys, el
percentatge de països que es trobaven en una fase expansiva ha estat molt més alt del que
era habitual. Des dels anys setanta fins a mitjan anys noranta, el percentatge de països en
expansió o deflació ha estat bastant estable, amb breus excepcions a mitjan anys setanta i
a finals dels anys vuitanta. Com s’ha apuntat en la secció anterior, una de les raons per les
quals pràcticament tots els països han experimentat una expansió del sector immobiliari és
que els tipus d’interès reals s’han mantingut molt baixos durant molt temps en molts països.
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A més d’exhibir una sincronització més gran a escala internacional, l’últim cicle expansiu
ha estat significativament més llarg i més pronunciat que els anteriors. De mitjana, ha
durat 10 anys, molt per sobre dels 6 anys que dura una fase expansiva típica, i el preu de
l’habitatge ha pujat més d’un 100%, prop del doble de la mitjana històrica. L’expansió ha
estat especialment marcada a Bèlgica i Irlanda, on el preu ha pujat més d’un 200%. Espa-
nya, amb una pujada del 118% en termes reals, es troba en un punt mitjà.

Quines implicacions poden tenir la intensitat i la durada de la darrera fase expansiva sobre
la següent fase de deflació? Com il·lustra la taula 3.1, històricament hi ha hagut una estreta
relació entre les fases expansives i les posteriors fases de deflació: com més llarga ha estat
la fase expansiva, més temps ha durat el següent període de deflació, i com més ha pujat el
preu durant l’expansió, més ha caigut en la posterior deflació. Això no obstant, una anàlisi
més detallada revela que la relació no tendeix a ser lineal: una expansió més gran es tradueix en
una superior deflació, però menys que proporcionalment. Hi ha, a més, alguns factors de
l’última fase expansiva que poden matisar aquesta relació. Com s’ha apuntat en la secció
anterior, per exemple, part del creixement del sector immobiliari en alguns països ha estat
degut al fort augment de la població. Aquests factors, especialment importants a Espanya,
podrien limitar el descens del preu de l’habitatge.

TAULA 3.1 Relació entre les fases expansives del preu de l’habitatge
i les deflacions posteriors

DURADA DE LA DEFLACIÓ INTENSITAT DE LA DEFLACIÓ

Durada de l’expansió 0,64 (***)

Intensitat de l’expansió 0,57 (***)

NOTA: (***) Indica que la correlació és significativa a l’1%, (**) al 5% i (*) al 10%.
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4. Caigudes del preu de l’habitatge i evolució de l’economia

Un cop identificats i caracteritzats els episodis històrics de deflació en el sector immobiliari,
en aquesta secció analitzem la seva relació amb l’activitat econòmica, l’atur i el crèdit. En
primer lloc, descrivim l’evolució de l’economia durant els episodis de deflació en el sector
immobiliari. Tot seguit, utilitzem tècniques estadístiques més sofisticades per quantificar
l’efecte d’una caiguda del preu de l’habitatge sobre les tres variables d’interès.

4.1. Relació històrica

El primer fet que constatem a l’hora d’analitzar la relació entre els episodis de deflació en
el sector immobiliari i l’evolució de l’economia és l’alta sincronia entre tots dos: pràctica-
ment tots els casos de deflació estan associats a un període de creixement negatiu del PIB,
una contracció del crèdit i una expansió de la taxa d’atur. Una manera senzilla de resumir
el comportament de l’economia durant els 44 episodis de deflació documentats en la mos-
tra és analitzant el creixement medià de cada variable a partir del moment en què el preu
de l’habitatge comença a caure2. Això és el que mostren els gràfics 4.1, 4.2 i 4.3. Com es
pot observar, tant el creixement interanual del PIB com el del crèdit es desacceleren en els
trimestres posteriors a l’inici de la deflació en el sector immobiliari. La desacceleració del
PIB és prou important perquè s’observin taxes de creixement pròximes a zero. La caiguda
del PIB i del crèdit toquen fons un any i mig després que el preu de l’habitatge comenci a
caure. A partir d’aquest moment, les dues variables es recuperen lentament. La taxa d’atur
tendeix a créixer després de la caiguda de preus en el sector immobiliari, i no torna a caure
fins al cap de 4 anys.

2. El creixement medià és el valor que deixa el mateix nombre de dades abans i després que ell, un cop ordenades. Es fa servir perquè és
menys sensible als valors extrems. Això no obstant, amb el creixement mitjà, els resultats són similars.
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Els gràfics 4.1, 4.2 i 4.3 il·lustren la tendència de diverses variables econòmiques en èpo-
ques de deflació immobiliària, però després d’aquest comportament típic hi ha una varie-
tat de situacions. Concretament, un any i mig després que els preus de l’habitatge comen-
cin a caure, prop del 50% dels episodis estudiats presenten una taxa de creixement de
l’economia negativa i una contracció del crèdit. L’evolució de la taxa d’atur també sembla
estretament lligada als episodis de deflació en el sector immobiliari. El percentatge d’epi-
sodis que registren un augment de la taxa d’atur augmenta considerablement a partir del
moment en què el preu de l’habitatge comença a caure. Al cap de 2 anys, més del 80% dels
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episodis registren un augment de la taxa d’atur. És interessant observar que mentre el per-
centatge d’episodis amb una contracció de l’economia es redueix ràpidament al cap d’un
any i mig, la freqüència d’episodis en els quals el crèdit cau i l’atur augmenta es redueix de
manera més gradual.
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La identificació dels episodis de deflació en el sector immobiliari també ens permet obtenir
una mesura de la durada i la intensitat de la contracció de l’activitat econòmica. De mitja-
na, el PIB registra taxes de creixement reals d’un –1,5% en termes interanuals durant un
any. La caiguda del creixement del crèdit tendeix a ser més pronunciada: un cicle típic de
contracció dura gairebé 2 anys, i registra una taxa mitjana de creixement del –3% en termes
reals. La taxa d’atur, per la seva banda, augmenta durant més de 3 anys i gairebé es duplica
en aquest interval de temps.

Com s’ha comentat en la secció 2, un dels sectors que pateix de manera especial durant els
episodis en què cau el preu de l’habitatge és el sector financer, ja que d’una banda es limita
la seva capacitat de finançament i, al mateix temps, augmenta la taxa de morositat i es
redueix el valor de les garanties de crèdit. A més, en aquests períodes, el sistema financer
adquireix una especial rellevància per a la marxa de l’economia, perquè una reducció de
l’oferta de crèdit amplifica l’impacte inicial de la caiguda de preus de l’habitatge. La impor-
tant caiguda del creixement del crèdit que hem comentat en els paràgrafs anteriors és indi-
cativa de les dificultats per les quals pot passar el sector, tot i que també és una conseqüèn-
cia de la feblesa de la demanda de crèdit.

Utilitzant els períodes de crisis bancàries definits pel Banc Mundial per a cada país podem
obtenir més informació sobre la relació entre el sector financer i els períodes de caiguda del
preu de l’habitatge. El fet que totes les crisis bancàries dels països de la mostra tinguin lloc
durant períodes de caiguda del preu de l’habitatge és una evidència addicional de les difi-
cultats que les fases d’ajust immobiliari suposen per al sector financer. A més, en els episo-
dis en els quals hi ha hagut una crisi bancària, la caiguda del preu de l’habitatge ha durat
prop d’un any més i ha caigut un 10% més que en un episodi típic. Malgrat que no podem
dir en quina mesura una durada i intensitat més grans són degudes a la caiguda de l’oferta
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de crèdit, aquestes xifres posen en relleu la importància que té la bona marxa del sector
financer per minimitzar els efectes de la caiguda del preu de l’habitatge sobre l’activitat eco-
nòmica.

4.2. Estimació de l’efecte d’una caiguda del preu de l’habitatge

Fins a aquest punt, el document ha il·lustrat la relació històrica entre els episodis de caigu-
da del preu de l’habitatge i l’evolució de l’activitat econòmica, el crèdit i l’atur. El que no ha
fet, però, és identificar l’efecte directe de la caiguda del preu de l’habitatge sobre cadascuna
d’aquestes variables, ja que la relació observada pot haver estat el resultat d’altres factors
que no hem tingut en compte i que podrien afectar l’economia al mateix temps que cau el
preu de l’habitatge. En principi, no es pot descartar que la caiguda del preu de l’habitatge
sigui principalment el resultat d’una menor activitat econòmica, però no la font principal
de les recessions documentades, si bé aquesta hipòtesi no sembla gaire raonable atès que,
en general, les caigudes del preu de l’habitatge precedeixen la caiguda de l’activitat econò-
mica.

Per poder determinar si la caiguda del preu de l’habitatge té un efecte significatiu sobre
l’economia i, en aquest cas, quantificar-ho, cal utilitzar tècniques estadístiques més sofisti-
cades capaces d’estimar l’efecte que cada variable té sobre les altres. Una manera d’efectuar
aquesta anàlisi és estimar un vector autoregressiu (VAR). Aquest mètode estadístic potser
és el més utilitzat per estudiar la relació dinàmica entre variables macroeconòmiques, per-
què té en compte la interrelació entre totes les variables al llarg del temps. Com s’ha expli-
cat en la secció 2, això és especialment important quan analitzem els efectes d’una caigu-
da del preu de l’habitatge, ja que la caiguda de l’activitat econòmica amplifica la caiguda
inicial del preu de l’habitatge, cosa que acaba reduint més l’activitat econòmica, etc.3.

Per a l’estimació del model VAR amb dades de panel (dades de diferents països per a uns
quants anys), a més de les variables utilitzades fins ara (PIB, crèdit, desocupació i preu de
l’habitatge), s’ha fet servir la taxa d’inflació i els tipus d’interès de referència de cada país
des del 1970 fins al 2008. Com mostra el gràfic 4.7, la caiguda del preu de l’habitatge té
un efecte significatiu sobre les tres variables de referència4. Al cap d’un any, una caiguda
del preu real de l’habitatge del 10% resta 1,5 punts percentuals al creixement del PIB i del
crèdit, mentre que la taxa d’atur creix prop del 10%. Els efectes sobre el PIB desapareixen
al cap de 2 anys, mentre que el crèdit i la desocupació es recuperen més lentament. Val la
pena destacar que la durada estimada dels efectes és bastant similar a l’obtinguda en l’estudi
descriptiu de la secció anterior. Pel que fa a la intensitat, els resultats obtinguts confirmen
que no tota la contracció de l’economia documentada en la secció anterior era conseqüèn-

cia de la caiguda del preu de l’habitatge, però sí una part significativa.

3. O. Aspachs i P. Rabanal (2008) ofereixen una explicació més detallada de l’estimació d’un model VAR amb el preu de l’habitatge. I. Love
i L. Zicchino (2006) expliquen com estimar un model VAR amb dades de panel.
4. Per a la identificació de les funcions Impuls Resposta, s’assumeix que totes les variables reaccionen als tipus d’interès de referència amb
un trimestre de retard; se suposa, en canvi, que el preu de l’habitatge reacciona en el mateix trimestre a les variacions del tipus d’interès.
Els resultats, però, són robustos si assumim que totes les variables, incloent-hi el preu de l’habitatge, reaccionen amb un retard d’un període
a la política monetària. Els resultats són similars si les estimacions es duen a terme per a diferents subperíodes.
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5. Conclusions

Els cicles del sector immobiliari es transmeten a la resta de l’economia
a través de les fluctuacions del preu de l’habitatge, ja que afecten la riquesa
i la capacitat d’endeutament dels diferents agents.

Per a les famílies, la caiguda del preu de l’habitatge suposa una disminució de la seva rique-
sa, ja que tenen la major part invertida en el sector immobiliari. Això les porta a reduir el
consum i augmentar l’estalvi. La riquesa de les empreses també disminueix, perquè una
caiguda del preu de l’habitatge reflecteix, principalment, una caiguda del preu del sòl i,
per tant, cau el valor dels seus actius immobiliaris. La caiguda de la producció és especial-
ment important per a les empreses petites i mitjanes, ja que són les que utilitzen més els
seus actius immobiliaris com a garantia de crèdit i, si es redueix el seu valor, disminueix la
seva capacitat d’endeutament. Finalment, la caiguda del preu de l’habitatge també afecta
la rendibilitat de les entitats financeres, perquè augmenta el risc que la garantia dels crè-
dits en mora caigui per sota del valor del crèdit concedit. Això, juntament amb un desig
més gran de liquiditat per poder fer front a potencials eventualitats, pot reduir la capacitat
de les entitats financeres d’atorgar crèdit. La caiguda del consum, la producció i l’oferta
de crèdit poden generar una espiral contractiva de l’economia de severes conseqüències.

de dos episodis de deflació en el sector inmobiliari d’uns cinc anys cadascun i,
durant aquests episodis, el preu real de l’habitatge ha caigut un 23%.

L’estudi dels cicles del preu de l’habitatge també mostra que el preu real de l’habitatge ha
crescut a una taxa interanual mitjana del 2,6%, i la major part del temps ha estat en una
fase expansiva. Durant les fases expansives, que duren una mitjana d’uns 6 anys, l’augment
mitjà del preu real de l’habitatge ha estat en conjunt del 62%.

L’última fase expansiva del preu de l’habitatge s’ha caracteritzat per la seva
elevada sincronització a escala internacional i per la seva durada i intensitat,
prop del doble d’una fase expansiva típica.

L’estudi de la relació entre les fases expansives i els posteriors episodis de deflació en el
sector immobiliari ens indica que com més gran ha estat la durada i intensitat de la fase
expansiva, més gran és la durada i intensitat de la posterior deflació. Això no obstant, és
important remarcar que la relació entre aquestes ha estat menys que proporcional i que els
factors particulars de cada episodi poden matisar aquesta relació.

Durant els darrers 40 anys, de mitjana, els 18 països estudiats han patit més
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En el 93% dels episodis de deflació immobiliària s’observa una contracció
econòmica, en el 80% una contracció del crèdit i en el 100% un augment de la
taxa d’atur.

Tant el creixement del PIB com el del crèdit es desacceleren en els trimestres posteriors a
l’inici de la deflació en el sector immobiliari, toquen fons, de mitjana, un any i mig després
i es recuperen lentament. La taxa d’atur tendeix a créixer després de la caiguda dels preus
de l’habitatge, i no torna a caure fins al cap de 4 anys.

Durant els episodis de deflació en el sector immobiliari, les contraccions
econòmiques duren al voltant d’un any, de mitjana, i es caracteritzen per
unes taxes de creixement del –1,5%; els episodis de contracció del crèdit duren
uns 2 anys i suposen una caiguda del 3% anual; i l’augment de la taxa d’atur
implica que gairebé es dupliqui en 3 anys.

L’estimació d’un model estadístic mostra que una part significativa de la contracció econò-
mica i del crèdit, i l’augment de la taxa d’atur, són deguts a la caiguda del preu de l’habitatge.
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Annex

A.1. Episodis històrics de caiguda del preu de l’habitatge

PERÍODE
CAIGUDA DELS
PREUS REALS

DE L’HABITATGE
PERÍODE

CAIGUDA DELS
PREUS REALS

DE L’HABITATGE

Alemanya

Austràlia

Bèlgica

Canadà

Dinamarca

EUA

Espanya

Finlàndia

1974-1976

1981-1985

1995-2007

1974-1978

1981-1983

1986-1987

1989-1991

1971-1972

1979-1985

1977-1978

1981-1985

1990-1991

1995-1999

1974-1975

1979-1982

1986-1993

1974-1975

1980-1983

1990-1993

1979-1982

1992-1997

1971-1972

1974-1979

1989-1993

2000-2001

–6%

–13%

–23%

–17%

–12%

–8%

–8%

–8%

–36%

–9%

–21%

–15%

–11%

–14%

–36%

–36%

–5%

–10%

–5%

–35%

–24%

–7%

–26%

–50%

–5%

França

Holanda

Irlanda

Itàlia

Japó

Noruega

Nova Zelanda

Regne Unit

Suècia

Suïssa

1981-1985

1991-1997

1978-1985

1980-1987

1981-1986

1992-1997

1973-1977

1991-2007

1970-1973

1977-1983

1987-1993

1975-1981

1985-1987

1989-1992

1998-2001

1974-1977

1980-1982

1989-1996

1971-1972

1979-1985

1990-1996

1973-1976

1990-1999

–19%

–17%

–49%

–30%

–36%

–28%

–29%

–41%

–7%

–14%

–41%

–38%

–8%

–8%

–7%

–34%

–12%

–31%

–7%

–40%

–32%

–27%

–37%

Durada mitjana 5 anys

Caiguda mitjana 23%
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A.2. Episodis històrics de pujada del preu de l’habitatge

PERÍODE
PUJADA DELS
PREUS REALS

DE L’HABITATGE
PERÍODE

PUJADA DELS
PREUS REALS

DE L’HABITATGE

Alemanya

Austràlia

Bèlgica

Canadà

Dinamarca

EUA

Espanya

Finlàndia

1970-1971

1976-1981

1989-1994

1971-1974

1979-1981

1983-1985

1987-1989

1993-1995

1997-2007

1972-1979

1986-2007

1971-1976

1979-1981

1985-1989

1999-2007

1971-1973

1975-1979

1983-1986

1993-2007

1970-1973

1976-1979

1984-1989

1995-2006

1972-1975

1977-1978

1983

1985-1991

1997-2007

1972-1974

1980-1989

1993-1994

1996-2000

2002-2007

11%

17%

12%

36%

17%

11%

35%

4%

120%

66%

264%

44%

9%

70%

77%

29%

25%

60%

174%

16%

18%

15%

67%

56%

26%

9%

138%

118%

20%

119%

8%

47%

40%

França

Holanda

Irlanda

Itàlia

Japó

Noruega

Nova Zelanda

Regne Unit

Suècia

Suïssa

1972-1981

1985-1991

1997-2007

1971-1978

1986-1990

1992-2007

1977-1980

1987-1990

1994-2007

1987-1992

1998-2007

1970-1973

1978-1991

1973-1975

1984-1987

1994-2008

1971-1975

1981-1984

1987-1989

1993-1997

2001-2007

1971-1974

1978-1980

1983-1989

1996-2007

1974-1979

1986-1990

1996-2007

1971-1973

1977-1989

2000-2007

38%

32%

115%

102%

38%

148%

39%

26%

226%

65%

59%

57%

77%

13%

60%

186%

62%

33%

14%

39%

101%

73%

30%

95%

158%

31%

38%

133%

25%

68%

16%

Durada mitjana 6 anys

Pujada mitjana 62%



C
O

N
SE

Q
Ü

ÈN
C

IE
S

EC
O

N
Ò

M
IQ

U
ES

D
EL

S
C

IC
LE

S
D

EL
P

R
EU

D
E

L’
H

A
B

IT
A

TG
E

21DOCUMENTS D’ECONOMIA ”la Caixa” NÚM. 12 FEBRER 2009

Referències

Aspachs, O. i P. Rabanal (2008). «The Effects of Housing Prices and Monetary Policy in a Currency

Union», ”la Caixa” Working Paper Series, 02/2008.

Bover, O. (2005). «Wealth Effects on Consumption: Microeconometric Estimates from a New

Survey of Household Finances», CEPR Discussion Paper No. 5874, Banco de España Working

Paper 0522.

Carroll, C. D., M. Otsuka i J. Slacalek (2006). «How Large is the Housing Wealth Effect? A New

Approach», NBER Working Paper 12746.

Leamer, Edward E. (2007). «Housing is the business cycle», NBER Working Paper 13428.

Love, I. i L. Zicchino (2006). «Financial development and dynamic investment behavior: Evidence

from panel VAR», The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, vol. 46(2), pàg. 190-

210, Maig.



L’Oficina Nacional d’Investigacions Econòmiques (NBER en les sigles en anglès) ho ha fet oficial: els Estats
Units es troben en recessió, sorprenentment, des del gener del 2008. Tot i que no s’ha produït una caiguda del
PIB durant dos trimestres consecutius, la definició més habitual de recessió tècnica, l’NBER considera que el de-
clivi significatiu de l’activitat econòmica i de l’ocupació en l’últim any mereix ja aquesta qualificació. Tot sembla
indicar que la recessió s’estendrà, com a mínim, fins a mitjan 2009, la qual cosa la convertiria en la més llarga des
de la crisi del 29 (vegeu el següent gràfic). És probable que siguem a les portes d’una depressió com la de llavors
o potser al començament d’una dècada de creixement al voltant de zero, com al Japó dels anys noranta? Diverses
raons ens fan ser relativament optimistes: el més probable és que els Estats Units pateixin una recessió més llar-
ga del que és habitual, però lluny de l’experiència del 29 o de la del Japó.

Sense cap mena de dubte, hi ha semblances entre les crisis del 29 i del Japó i la crisi financera actual. En els tres
casos, una sobrevaloració d’actius (accions en el 29, immobles al Japó i als Estats Units) va provocar crisis ban-
càries, la qual cosa va contagiar l’economia real a través de la interrupció del flux normal de crèdit. No obstant
això, les diferències entre els episodis, especialment en la reacció de les autoritats econòmiques, també són
molt notables.

Els quatre principals factors que van convertir la crisi del 29 en una depressió van ser: i) la inoperància de la
Reserva Federal davant les fallides massives que es van produir en el sistema financer; ii) la magnitud èpica de
la subsegüent contracció del crèdit; iii) l’espiral deflacionista provocada per la caiguda de l’oferta monetària i
de l’activitat econòmica, la qual cosa va incrementar, en termes reals, el valor dels deutes i va augmentar els ti-

Recessió, però no depressió: una mirada al 29 i al Japó dels anys noranta

FONTS: NBER i elaboració pròpia.

Durada dels cicles econòmics en mesos

Durada de la fase expansiva prèvia Durada de la fase recessiva

ESTATS UNITS: CAMÍ DE LA RECESSIÓ MÉS LLARGA DES DEL 29
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pus d’interès reals; iv) la implementació de mesures proteccionistes que van reduir de manera significativa el
comerç internacional.

La crisi actual, per bé que és més forta del que s’esperava inicialment, s’emmarca en un context diferent, i, per
tant, la probabilitat que es transformi en una depressió és reduïda. D’una banda, i en especial després de l’ex-
periència del col·lapse de Lehman Brothers, sembla que les autoritats econòmiques i monetàries de tot el món
són molt conscients de la importància d’evitar la fallida d’entitats rellevants. L’ampliació de l’assegurança de
dipòsits també ha consolidat la confiança dels dipositants i ha evitat els pànics, tan habituals durant la crisi del
29. De l’altra, l’actuació de les autoritats fiscals i monetàries per evitar una forta contracció del crèdit, la caigu-
da del nivell de preus i una recessió llarga és molt diferent de la del 29 i, fins i tot, de la del Japó.

La diferència en matèria d’actuació s’observa tant en la celeritat com en la determinació. En primer lloc, el re-
coneixement dels problemes del sistema financer ha estat relativament ràpid. Les institucions a nivell global
han reconegut importants pèrdues vinculades a la caiguda del valor dels actius (write-downs) i han iniciat un
procés de recapitalització mitjançant capitals privats i públics. Durant la crisi del Japó, en canvi, les institu-
cions financeres, amb la complicitat de les autoritats supervisores, van trigar anys a reconèixer la fragilitat dels
balanços. En segon lloc, les autoritats monetàries han reaccionat de forma agressiva amb retallades històriques
de tipus d’interès, tant individualment com de forma concertada. El 16 de desembre, per exemple, la Reserva
Federal va situar el tipus d’interès de referència en el rang 0%-0,25%, el nivell més baix dels seus 94 anys d’his-
tòria. A més a més, s’han dissenyat programes d’injecció de liquiditat per alleujar les tensions financeres. Entre
el mes de març del 2001 i el començament del 2006, el Banc del Japó va expandir el 76% la base monetària.
Això contrasta amb la determinació de la Reserva Federal, que ha trigat menys de tres mesos a assolir una ex-

ELS BANCS CENTRALS ACTUEN AMB MÉS DETERMINACIÓ QUE EL 29 O AL JAPÓ

Índexs d’expansió de la base monetària durant les diferents crisis
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NOTA: La base monetària és la suma dels diners en circulació més els dipòsits de les institucions financeres al banc central.
FONTS: Banc de la Reserva Federal, Banc Central Europeu i Banc del Japó.

UEM (100 = desembre 2007) Estats Units (100 = desembre 2007)
Japó (100 = març 2001) Estats Units (100 = agost 1929)

Mesos transcorreguts des de la data indicada



pansió de la base monetària d’aquesta magnitud (vegeu el gràfic de la pàgina anterior). El Banc Central Europeu
ha estat molt actiu a l’hora de buscar solucions per als problemes de finançament de les institucions finance-
res. Ha organitzat subhastes extraordinàries de liquiditat i ha ampliat la qualificació dels instruments que es
poden escollir com a col·laterals.

En matèria de política fiscal, tant a Europa com als Estats Units, es discuteixen i s’elaboren plans d’impuls en-
focats a minimitzar els impactes econòmics de la crisi actual. Als Estats Units, el president electe Barack Oba-
ma ha anunciat un paquet d’inversió en infraestructures i una retallada d’impostos que voreja els 800 mil mi-
lions de dòlars, equivalent gairebé al 5% del PIB, el major pla d’aquesta naturalesa des del 1956. El pla
contempla des d’infraestructures tradicionals a la creació de «llocs de treball verds» per reduir l’ús energètic.
Els estats membres de la UEM també han arribat a un acord per dur a terme un estímul fiscal equivalent a
l’1,5% del PIB de cada país, tot i que els detalls de la implementació encara no es coneixen amb certesa.

Quan s’observen les diferents mesures adoptades per contrarestar la crisi actual, queda clar que les lliçons dels
episodis de depressió de les crisis del 29 i del Japó als noranta no han estat desaprofitades. En general, les auto-
ritats mostren molta més determinació i empenta que durant aquests dos episodis anteriors, la qual cosa
allunya els riscos d’una depressió. Dit això, cal mantenir-se a l’aguait: el camí de la recuperació no està lliure de
perills.

 



D’ençà que, el 2001, Jim O’Neil, economista de Goldman Sachs, va encunyar l’acrònim BRIX per designar el
grup de països emergents constituït pel Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina, la manera de veure l’economia global i les
seves interrelacions ha canviat de forma substancial. El que no sembla que hagi canviat és el paper clau que
aquests països juguen en el creixement mundial.

Les seves elevades taxes de creixement en els últims anys i el fet que concentrin el 42% de la població mundial
són els dos trets principals que defineixen els BRIX com a grup. En concret, el seu creixement anual mitjà ha vo-
rejat el 8% durant el període 2000-2007. A més a més, han contribuït al voltant del 36% al creixement global, i
es preveu que la contribució de la Xina s’apropi ja al 40% el 2009. Finalment, els BRIX en conjunt han acumulat
gran quantitat de reserves, uns 2,8 bilions de dòlars, xifra que representa gairebé el 40% de les reserves mun-
dials.

La vitalitat d’aquests emergents va motivar, al començament del nou mil·lenni, l’aparició de teories que pronos-
ticaven un procés de desacoblament entre el cicle dels BRIX i el de les economies avançades. De llavors ençà, ha
plogut molt i, en els últims mesos, ha quedat clar que els emergents també patiran les conseqüències de la crisi
financera internacional. Això sí, no tots de la mateixa manera. La Xina continuarà essent, dels BRIX, l’economia

Els BRIX també pateixen, uns més que els altres

 



que creixerà amb més empenta, amb taxes del 7%-8%; el creixement de l’Índia es podria mantenir per damunt
del 5%; al Brasil, la desacceleració serà més notable i el creixement caurà fins a valors propers al 2%; Rússia, en
canvi, és probable que experimenti un creixement negatiu (vegeu el gràfic anterior).

A la Xina, el potencial de creixement de la demanda domèstica és la principal fortalesa en un moment de fe-
blesa de la demanda externa. El consum privat encara representa una part petita del PIB (menys del 50%), i el
govern xinès està adoptant un conjunt de mesures, tant fiscals com de caràcter més estructural, per impulsar-
lo. La posició de partida del saldo fiscal de la Xina, en superàvit el 2007, ha permès proposar un paquet d’es-
tímul fiscal equivalent al 5% del PIB. L’augment de la despesa en educació, en salut i en pensions hauria de
contribuir a reduir l’altíssima taxa d’estalvi, en bona mesura preventiu, de les llars xineses. La disminució del
preu del petroli també oferirà un respir a l’economia xinesa, importadora neta de cru. Ara com ara, la caigu-
da de la inflació, resultat, en part, de la davallada del preu del combustible, ha permès al banc central dismi-
nuir agressivament els tipus d’interès i el coeficient de caixa dels bancs, la qual cosa contribuirà al creixement
de l’any vinent.

No obstant això, la desacceleració de les exportacions xineses arran de la caiguda de la demanda mundial, en
especial als Estats Units i a Europa occidental –zones que concentren el 40% del total de les seves exporta-
cions–, comporta un risc a la baixa. Al novembre, les exportacions van caure en relació amb l’any anterior per
primer cop en més de set anys (el 2,2%). Malgrat tot, com una bona part de les entrades (o inputs) utilitzades
al sector exportador són importades (en altres paraules, com el valor afegit de les exportacions xineses no és
gaire elevat), l’impacte negatiu d’una caiguda de les exportacions sobre el creixement del PIB (que mesura el
valor afegit domèsticament), tot i que no es pot menystenir, no és tan alt com es podria témer.

ELS BRIX FRENEN EL RITME D’EXPANSIÓ, UNS MÉS QUE ELS ALTRES
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L’economia índia depèn menys que la xinesa del comerç exterior (el pes de les exportacions sobre el PIB és
molt més baix), motiu pel qual no patirà tant per l’impacte de la desacceleració global sobre el comerç. D’altra
banda, la disminució del preu del petroli comporta un alleujament important per al consumidor, per a les em-
preses i també per al govern, que subsidiava una part del preu dels combustibles. La crisi financera internacio-
nal es farà notar per la disminució del flux d’inversions, que aportava una quantitat considerable de liquiditat
al sistema financer i alimentava el creixement del crèdit, però la caiguda de la inflació, igual que a la Xina, ha
atorgat un preciós marge d’actuació al banc central per reduir el tipus d’interès i el coeficient de caixa. La dis-
minució del subsidi al combustible i l’esforç de consolidació fiscal dels últims anys també han creat un espai
per a l’expansió fiscal que les autoritats ja han aprofitat per anunciar un pla d’estímul equivalent a més de l’1%
del PIB.

El Brasil i, en especial, Rússia, importants exportadors de primeres matèries, patiran la caiguda de la demanda
mundial i la sobtada davallada dels preus de les primeres matèries. En el cas de Rússia, la caiguda del preu del
petroli té un impacte molt significatiu sobre els ingressos fiscals, la qual cosa redueix el marge per dur a terme
una política fiscal expansiva. Al dos països, el deteriorament de la posició externa ha provocat la depreciació de
les monedes locals, situació que tendeix a empènyer la inflació cap amunt i limita el marge de maniobra de la
política monetària. De fet, el banc central rus s’ha vist obligat a apujar els tipus d’interès al desembre (100
punts bàsics) per apuntalar el ruble i frenar la sortida de capitals, mentre que el Brasil no ha variat els tipus
d’interès. A Rússia, la sortida de capitals, a més de comportar una important pèrdua de reserves internacionals,
reduirà la liquiditat del sistema financer i endurirà de forma considerable les condicions d’accés al crèdit. Al
Brasil, la major solidesa de la situació fiscal i la credibilitat del banc central fan que la situació no sigui tan
complicada.

En definitiva, els BRIX també patiran els efectes de la crisi global, malgrat que no tots de la mateixa manera.
Mentre que els gegants d’Àsia agrairan l’enfonsament del preu del petroli i l’impuls de les polítiques econòmi-
ques, el Brasil i Rússia pagaran la dependència de les exportacions de primeres matèries. Per a tots, els riscos a
curt termini estan esbiaixats a la baixa. A mitjà termini, però, els BRIX tenen un ampli recorregut a l’alça i, sens
dubte, ens tornaran a sorprendre amb les seves taxes de creixement.



Després d’anys de fort creixement de l’endeutament a la majoria de les economies avançades, s’ha iniciat un
procés de correcció d’aquesta tendència. Enlloc és tan evident com als Estats Units, on el deute de les famílies
va caure en termes nominals en el tercer trimestre del 2008 per primer cop almenys des del 1952, primer any
per al qual hi ha dades. El sector financer va ser el primer que va començar aquest procés de «despalanqueja-
ment», obligat per unes pèrdues que n’han deteriorat el nivell de capitalització i pel tancament dels mercats de
finançament internacionals. Després, les famílies i les empreses no financeres s’han encomanat d’aquesta dinà-
mica: algunes, forçades per la dificultat d’accés al crèdit; d’altres, perquè, atesa la incertesa generada  per les
perspectives econòmiques, prefereixen estalviar.

Des de l’inici de la crisi subprime, el sector financer internacional ha reconegut pèrdues superiors a 1 bilió de
dòlars. Per contrarestar-ne l’impacte sobre les ràtios de solvència (en altres paraules, el nivell de capitalització),
les entitats que no han fet fallida han seguit dues estratègies: d’una banda, han atret nou capital (en un princi-
pi, d’inversors privats; més tard, en molts casos, capital públic), i, simultàniament, han començat a limitar el
creixement o, fins i tot, a reduir la quantitat d’actius en el seu balanç, en especial dels més arriscats, per reduir
possibles pèrdues futures (o per reduir el capital regulador exigit). Això ha contribuït a limitar l’oferta de crè-
dit a les empreses i a les llars.

Les institucions financeres també s’han vist forçades a reduir el palanquejament per una raó molt simple: la
incertesa sobre la seva solvència i la intensificació de l’aversió al risc han assecat els mercats de capitals on es fi-
nançaven. Aquest efecte ha estat especialment intens per a les entitats que utilitzaven vehicles fora de balanç 
altament palanquejats (els ja famosos Special Investment Vehicles) per invertir en actius d’alt risc o per a insti-
tucions poc o gens regulades, com els hedge funds, que utilitzaven el palanquejament per multiplicar la rendi-
bilitat.

Un despalanquejament desordenat o abrupte pot ser molt perniciós, i això justifica els plans d’injecció de li-
quiditat i de recapitalització orquestrats pels governs i pels bancs centrals. La venda precipitada d’actius em-
peny els preus a la baixa, la qual cosa deteriora els balanços del sistema financer en conjunt i genera una espiral
a la baixa de pèrdues de capital, de vendes forçades d’actius i de caigudes de preus d’aquests actius. Si no s’atu-
ra a temps, aquesta espiral pot desembocar en un credit crunch, una limitació generalitzada de l’oferta de crè-
dit. Precisament, la dificultat d’accés al crèdit de les llars i de les empreses i l’augment general de la incertesa 
s’han convertit en catalitzadors del procés de despalanquejament fora del sector financer en els últims mesos
del 2008.

D’una banda, les llars han accelerat la reducció del nivell de deute arran de la major incertesa generada, en
part, per la creixent taxa d’atur. La reducció de la riquesa, afectada en especial per la caiguda del preu de l’habi-
tatge, també ha afavorit una major preferència per l’estalvi. De l’altra, l’increment de la incertesa també ha
afectat les empreses no financeres, que han reduït la inversió i han augmentat la liquiditat dels balanços. A més
a més, algunes s’havien endeutat per adquirir altres companyies utilitzant l’actiu adquirit com a garantia del
crèdit. La caiguda del valor d’aquestes adquisicions ha precipitat el despalanquejament quan les empreses en-
deutades no han pogut aportar garanties addicionals per als seus crèdits o no han pogut respondre als venci-
ments.

El món està palanquejat, com es despalanquejarà?

 



El procés de reducció del deute de les llars i de les empreses ocasionarà que el consum i la inversió registrin el
2009 taxes de creixement negatives a la majoria d’economies  avançades, fins i tot als Estats Units i a les més
grans de la zona de l’euro. La magnitud d’aquest efecte, però, dependrà de l’efectivitat dels plans d’estímul fis-
cal anunciats en les últimes setmanes, que pretenen reactivar l’activitat econòmica, preservar l’ocupació i, d’a-
questa manera, suavitzar el procés de despalanquejament del conjunt dels agents econòmics. L’efectivitat de les
mesures adoptades pels diferents bancs centrals també és fonamental, ja que en depèn la reactivació de l’activi-
tat creditícia i, sobretot, que no es doni un procés deflacionista. Una deflació seria especialment perillosa, ja
que augmentaria el nivell de deute en termes reals, la qual cosa forçaria una contracció més intensa del consum
i de la inversió. De tota manera, l’expansió monetària iniciada per la Fed i pel BCE (vegeu el requadre Recessió
però no depressió) hauria de ser suficient perquè la inflació repunti en la segona meitat del 2009.

L’any que comença estarà marcat pel despalanquejament del sector privat. El seu impacte sobre l’activitat eco-
nòmica dependrà de la velocitat d’aquest ajustament, que estarà influïda per l’activisme de les polítiques mo-
netàries i per la capacitat esmorteïdora dels plans d’expansió fiscal. No hem de perdre de vista, però, que
aquests plans comporten un fort palanquejament del sector públic, un procés probablement necessari però
que també caldrà revertir a mitjà termini.

Desviació de la ràtio deute sobre el PIB % en relació amb la tendència

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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L’economia espanyola ha entrat en recessió. La seva durada i intensitat són incertes, però, atès el ràpid dete-
riorament dels indicadors disponibles fins ara, es preveu que sigui important. Aquesta interrupció del creixe-
ment tanca un llarg cicle expansiu de més de 14 anys, al llarg dels quals l’economia, que ha experimentat no-
tables transformacions en molts camps, ha crescut a una mitjana superior al 3% anual real.

Des del començament dels anys setanta (no es disposa de sèries trimestralitzades de la comptabilitat nacional
per a dates anteriors), l’economia espanyola ha travessat quatre recessions. Una característica comuna a totes
elles és una durada relativament breu, entre 9 i 12 mesos, de manera que, en comparació amb la resta d’eco-
nomies de l’OCDE, l’espanyola és una de les que menys temps ha estat en recessió en els quaranta últims
anys.(1)

L’economia espanyola davant la recessió

(1) Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose and Marco E. Terrones «What Happens During Recessions, Crunches and Busts?», IMF Working Paper, 08/274.

 



Poden servir de lliçó o orientació les recessions anteriors? Fins a un cert punt, ja que no hi ha dues recessions
iguals per les diverses circumstàncies que les desencadenen, que intervenen en la seva evolució o que contri-
bueixen a la seva resolució. Així, les tres primeres recessions, registrades entre mitjan anys setanta i comença-
ment dels vuitanta, es van produir en un context econòmic i polític peculiar (xocs petroliers, transició a un
règim de democràcia parlamentària) molt diferent del corresponent a la crisi del 1992-1993 o al de la recessió
actual.

Les dues recessions dels anys setanta van ser relativament suaus, en termes de reculada productiva, i van anar
seguides de recuperacions també breus. Fins i tot la recuperació posterior a la recessió de l’inici dels vuitanta,
i que va encetar un període expansiu de deu anys, va patir per consolidar-se al començament i es va desenvo-
lupar dins una tònica de volatilitat elevada en el comportament dels agregats macroeconòmics.

La primera recessió, que va de la primeria de 1975 a la tardor del mateix any, respon a un model de xoc d’o-
ferta. El sobtat encariment del preu del petroli a partir de les acaballes de 1973 va sorprendre unes economies
amb ritmes de creixement elevats i, conseqüentment, amb nivells d’inversió alts. La creença que la crisi seria
de curta durada va posar en marxa, en molts països, polítiques de sosteniment de la demanda que, en conver-
tir-se en permanent la pujada del preu de l’energia, van complicar molt més l’ajustament. A partir d’aquests
anys, el creixement mitjà de l’OCDE cau notablement en relació amb el registrat als anys seixanta, les taxes
d’atur es disparen, les expectatives inflacionistes es consoliden i les finances públiques entren en números
vermells.

A Espanya, la primera crisi petroliera va ser més greu per les característiques del model productiu i per les pe-
culiars circumstàncies polítiques dels anys de la transició democràtica. Les significatives rigideses de l’econo-

LES RECESSIONS DE L’ECONOMIA ESPANYOLA: POQUES I BREUS
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mia, en especial en l’àmbit salarial, i les insuficients mesures d’ajustament energètic i laboral es van sumar a
una política monetària inicialment molt laxa però progressivament restrictiva, de manera que el nou aug-
ment del preu del petroli el 1980 va avortar les esperances d’una recuperació continuada.

A diferència de les crisis dels anys setanta-vuitanta, la recessió iniciada cap a la meitat de 1992 es va desenca-
denar per múltiples factors. En la seva gestació, trobem un xoc petrolier derivat del conflicte de la primera
guerra del Golf el 1990, que va provocar una frenada en el creixement de l’economia mundial que va empè-
nyer molts països a la recessió. En l’àmbit intern, la política monetària dels anys previs es va orientar clara-
ment a frenar les tensions inflacionistes, una part de les quals derivava d’una intensa entrada de capitals atrets
per l’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees i també de l’expansió del dèficit públic. Paral·lelament, la
intensa apreciació de la pesseta restava capacitat competitiva enfront de l’exterior, mentre que l’expansió del
sector immobiliari va representar un alt endeutament de les famílies.

Al pròleg de la recessió actual, trobem elements de crisis anteriors. Així, el 2008 hem assistit a un episodi de 
xoc energètic, ja que el preu del petroli va assolir a l’estiu nivells rècord, tant en valor absolut com en termes 
reals, però posteriorment, i en molts pocs mesos, el preu s’ha enfonsat. També trobem un final del cicle de la
construcció d’habitatges, que aquest cop ha estat molt prolongat i que deixa les famílies en nivells d’endeuta-
ment històricament alts. Així mateix, en la gestació de la recessió trobem un tensionament de les condicions fi-
nanceres, tant per la pujada dels tipus d’interès a curt termini com per l’ascens del tipus de canvi efectiu real,
conseqüència de la revaloració de l’euro i d’un augment intern de preus i de salaris superior al dels nostres
competidors.

Sens dubte, l’element més distintiu de la crisi actual és la crisi financera global que deriva en una recessió sin-
cronitzada de les economies avançades, la qual, al seu torn, comporta que, per primera vegada d’ençà que es

1975-1 a 1978-3 a 1981-1 a 1992-4 a
1975-3 1979-2 1981-4 1993-3

Durada (1) 3 4 4 4

% variació PIB total (3) –0,2 –0,3 –0,3 –0,4

% variació PIB pitjor trimestre (2) –2,0 –0,6 –2,2 –3,7

% variació consum privat pitjor trimestre (2) –0,5 –0,3 –1,5 –4,0

% variació FBCF pitjor trimestre (2) –8,1 –6,7 –8,1 –21,5

Contribució del sector exterior al creixement del PIB en % (3) 0,3 –0,5 0,2 0,3

Increment del nombre d’aturats (3) (5) – 170 284 625

Màxima taxa d’atur (4) – 9,1 13,6 19,3

% variació producció industrial (3) – 0,9 –1,7 –4,0

% variació matriculació turismes (3) 8,9 –8,9 –16,9 –14,1

NOTES: (1) Nombre de trimestres.

(2) Variació trimestral anualitzada.

(3) Des del període previ fins a l’últim període de la recessió.

(4) Des del període previ fins al màxim assolit (fins i tot un any després de la recessió).

(5) Milers.

FONTS: OCDE, INE, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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recopilen estadístiques, el conjunt de la zona de l’OCDE experimenti una reculada del producte. Es tracta d’u-
na situació excepcional que augura una etapa complicada, per bé que les respostes de les polítiques econòmi-
ques són, també, excepcionals. Cal recordar, en tot cas, les circumstàncies de la crisi de l’inici dels noranta, en
què també trobem una sotragada en el creixement mundial i una important crisi del sistema monetari eu-
ropeu a partir de la segona meitat de 1992, que va generar una enorme inestabilitat.

Espanya és especialment sensible al tancament dels mercats financers internacionals, ja que arrossega un dèfi-
cit exterior per compte corrent molt elevat que es finançava amb l’estalvi extern. Pel que fa a l’economia es-
panyola, un altre element que distingeix aquesta recessió de les anteriors és la impossibilitat de recórrer a deva-
luacions de la moneda per recuperar competitivitat enfront de l’exterior i aconseguir per aquesta via
dinamitzar l’economia. En particular, en l’última recessió, les tres devaluacions de la pesseta entre 1992 i 1993
van contribuir indiscutiblement a compensar la reculada de la demanda interior i van aconseguir introduir un
plus de creixement en una economia aturada. Però cal considerar que, sovint, les devaluacions a les quals s’ha
vist empesa la pesseta en la seva història recent eren contrarestades ràpidament per la devaluació simultània
d’altres divises o per una pujada de costos interns superior a la dels competidors.

En qualsevol cas, sí cal tenir molt present que la necessitat que existia ja abans de la recessió de frenar la pèrdua
de competitivitat enfront de l’exterior s’ha fet ara més patent. Si no és així, es corre el risc d’una sortida en fals
de la recessió, que podria dur a taxes de creixement potencial molt inferiors a les de la gran expansió dels ca-
torze últims anys.



La crisi financera global ha complert un any des del seu inici a l’estiu del 2007, i, lluny d’haver-se resolt, la seva
gravetat fa que se la compari amb la famosa crisi produïda després del crac borsari de l’any 1929. Per això és im-
portant entendre el desenvolupament de les turbulències que afecten el conjunt de l’economia mundial.

Abans de repassar les causes, l’impacte i les respostes institucionals per afrontar la crisi, cal recordar en què con-
sisteix l’instrument financer que va actuar d’espoleta, les hipoteques subprime als Estats Units. Es tracta d’un
crèdit hipotecari concedit a clients de baixa solvència, els quals, conseqüentment, presenten un risc més elevat
d’impagament que els clients «normals». La qualificació de subprime s’aplica quan es concedeixen a persones
amb un historial de crèdit problemàtic o que no aporten tota la documentació necessària (per exemple, sobre
les fonts d’ingressos). També es considera que la hipoteca és subprime si la seva quantia representa un percentat-
ge molt alt del preu de l’habitatge finançat (més del 85%) o si el pagament mensual supera el 55% dels ingressos
disponibles. En ser més arriscades, els clients han de pagar un diferencial sobre el tipus de referència entre el 2%
i el 3% superior al d’una hipoteca estàndard o prime.

Es considera que la crisi subprime es va iniciar a l’agost del 2007, però el seu origen es remunta als anys prece-
dents. Quines són les seves causes? Es poden destacar quatre factors principals. En primer lloc, l’enorme bom-
bolla especulativa dels actius immobiliaris als Estats Units. L’increment del preu de l’habitatge durant els anys
anteriors a l’esclat de la crisi va ser espectacular. Fins al punt que les famílies solien ampliar les hipoteques per fi-
nançar despeses corrents, com les vacances o la compra d’automòbils. La garantia era el valor de l’habitatge,
sempre a l’alça.

El segon factor que va propiciar la crisi va ser l’absència de regulació sobre les hipoteques subprime als Estats
Units. Ni el banc central ni cap altre regulador havien dissenyat una regulació mínima per evitar abusos en la
concessió d’aquest tipus d’hipoteques. Una situació perillosa, ja que aquest segment hipotecari comporta més
riscos i ha acabat propiciant el procés de contagi que hem viscut.

El tercer element va ser el mal disseny dels incentius en la concessió d’hipoteques subprime. Els comercials de
les institucions de crèdit tenien el salari vinculat al volum que aconseguien col·locar. L’objectiu d’aquests
agents era vendre el màxim nombre d’hipoteques subprime, i el que menys importava era si el risc era assumi-
ble per part del banc o de la caixa. És a dir, sense valorar si la probabilitat que el client pogués tornar el préstec
era raonable.

Fins aquí, una errònia política de riscos no hauria transcendit més enllà dels directament implicats. Però la titu-
lització d’aquests crèdits va ser la via per la qual el virus tòxic de les subprime es va dispersar per tot el món. En
què consisteix la titulització? Al requadre «Banca relacional vs. mercats: retorn als orígens?», s’explica en detall
les característiques del fenomen. En el cas que ens ocupa, cal precisar que la majoria de les hipoteques de baixa
qualitat van ser atorgades per entitats financeres no prenedores de dipòsits. Per obtenir finançament per dina-
mitzar la seva activitat, aquestes entitats es desprenien d’aquestes hipoteques i les venien a bancs comercials o
bancs d’inversió, els quals, al seu torn, «empaquetaven» les hipoteques barrejades en blocs i emetien bons de ti-
tulització de deute que utilitzaven les hipoteques subprime originals com a garantia o col·lateral. I aquests nous
bons van ser distribuïts a tot tipus d’inversors institucionals –fons d’inversió, companyies d’assegurances, treso-
reries d’institucions de crèdit– en una multitud de països.

Convulsió en el sistema financer

                              



Un altre element que va afavorir la dispersió i la multiplicació del «virus subprime» va ser el creixent grau de pa-
lanquejament o endeutament del sector financer en un entorn de polítiques monetàries extremadament laxes.
Cal recordar que, després de l’esclat de la bombolla tecnològica a la borsa l’any 2000, la Reserva Federal va abai-
xar el tipus d’interès oficial fins a l’1% per apuntalar l’economia. Passats uns anys, i després que l’economia s’es-
tabilitzés i comencés a créixer d’una manera sòlida, cap a l’any 2004, el banc central va començar a apujar el ti-
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pus d’interès de referència des de l’1% fins al 5,25% del 2006. L’augment del tipus d’interès oficial va tenir dos
impactes en l’economia. En primer lloc, va frenar en sec l’augment del preu de l’habitatge, el qual, fins i tot, va
invertir la tendència i va començar a caure. En segon lloc, la morositat va començar a augmentar, ja que un am-
pli percentatge de famílies que havien contractat aquestes hipoteques no podien afrontar els pagaments per
l’augment de les quotes hipotecàries.

Una altra complicació letal és que, com els bons hipotecaris subprime no cotitzen en mercats organitzats i la seva
complexitat és tan alta, se solen utilitzar models matemàtics sofisticats per calcular-ne el preu. No obstant això,
l’augment de la morositat hipotecària va obligar a reconèixer que alguns dels productes financers no podrien re-
cuperar el capital invertit. Aquesta incertesa sobre el valor real d’aquests actius i sobre la viabilitat de les institu-
cions que garantien les hipoteques es va transformar en una crisi de confiança que es va difondre per tots els
mercats financers. El mercat interbancari, on els bancs es presten diners, va començar a patir fortes tensions, en
créixer la desconfiança sobre la capacitat dels participants d’afrontar les obligacions financeres. Paral·lelament,
es va registrar un fort augment dels diferencials de crèdit dels bons d’empreses privades i una intensa caiguda a
les borses, un altre símptoma inequívoc de «fugida cap a la qualitat».

Atès aquest panorama, els bancs centrals van començar a intervenir de forma coordinada per injectar liquiditat
en el sistema financer internacional. L’inici d’aquestes intervencions es va produir a partir de l’agost de l’any
passat. Fins i tot alguns bancs centrals, com el d’Anglaterra i la Reserva Federal, van haver de modificar l’estratè-
gia d’intervenció i van ampliar les finestretes de liquiditat a disposició de les institucions de crèdit que patien
aquests problemes.

En aquest context, els bancs van començar a reconèixer que havien de dotar provisions per les pèrdues produï-
des en aquests instruments financers. Ara com ara, aquestes provisions anunciades han superat els 500.000 mi-
lions de dòlars i no s’aturaran aquí. Atesos la depreciació dels actius del balanç i el deteriorament de les ràtios de
capital, alguns bancs han aconseguit defensar-se mitjançant ampliacions de capital, en què han estat actors des-
tacats els fons sobirans de diversos països asiàtics i de països exportadors de petroli. Aquesta necessitat d’aug-
mentar els recursos líquids en banca ha provocat un despalanquejament bancari global, és a dir, una reducció
del nivell d’endeutament. Aquest procés, en ser àmpliament estès, crea una espiral negativa en què la venda
d’actius en fa caure el preu i provoca un major deteriorament dels balanços dels bancs, que es veuen obligats a
continuar venent actius que perden valor a gran velocitat.

Però no totes les institucions han pogut trampejar la tempesta, i s’ha produït un seguit de fallides o de rescats
d’entitats. Les entitats que han patit més les conseqüències d’aquesta crisi financera són les que més depenien dels
mercats a l’engròs com a font de finançament, les més exposades als «actius tòxics» o les que tenien un grau de
palanquejament financer que ha comportat que les pèrdues hagin provocat un fort deteriorament de les ràtios
de capital.

La cascada d’entitats que no han pogut superar el virus tòxics es va iniciar abans que la crisi comencés de forma
oficial a l’agost del 2007. Així, el 2 d’abril del 2007, feia fallida l’entitat amb més pes en la concessió d’hipoteques
subprime, New Century Financial. Era el primer avís del que va venir després. El 16 d’agost del 2007, la major hi-
potecària nord-americana, Countrywide, evitava in extremis la fallida després d’un préstec d’11.000 milions de
dòlars concedit per diversos bancs. Quatre dies més tard, però, les males notícies saltaven a l’altre costat de
l’Atlàntic i es feia públic el rescat del banc regional públic alemany Sachsen LB per part d’un grup de caixes d’es-
talvis per valor de 17.300 milions d’euros. També a l’agost es produïa el rescat del banc alemany IKB Deutsche
Industriebank amb una injecció de 3.500 milions d’euros, que, al final, va ser insuficient, i que, el 21 d’agost del

       



2008, era adquirit per la firma de capital privat Lone Star Funds. Però potser la fallida més dramàtica d’aquest
període es produïa el 13 de setembre del 2007, quan el Banc d’Anglaterra havia d’acudir al rescat del Northern
Rock, cinquè banc hipotecari del país, quan a les portes de les seves oficines es van formar cues de clients per re-
tirar els dipòsits.

Atès el caire que adoptaven els esdeveniments, el 10 d’octubre del 2007 es va crear la Hope Now Alliance per
part del govern dels Estats Units i membres del sector financer, un programa de renegociació d’hipoteques 
subprime destinat a evitar, en la mesura del possible, l’embargament de més habitatges. L’any 2008 es va iniciar
sense un horitzó clar de solució de la crisi. Però la realitat va superar els pronòstics més pessimistes. Entre el 14 i
el 16 de març del 2008, la Reserva Federal feia un pas insòlit en impulsar (amb la garantia pública) un pla de res-
cat per al cinquè banc d’inversions del país, Bear Stearns, que, finalment, va ser adquirit per JP Morgan Chase.

En un primer moment, semblava que la fallida de Bear Stearns i la decidida acció de la Fed havien aconseguit
que la crisi toqués fons. Però res més lluny de la realitat. El mes de setembre ha estat, probablement, el pitjor de
la història financera nord-americana. Atès el progressiu agreujament dels problemes de descapitalització, caigu-
da del valor de les accions i elevada desconfiança dels mercats, el 5 de setembre del 2008, el govern federal dels
Estats Units va decidir intervenir les agències hipotecàries Fannie Mae i Freddie Mac, les quals garantien gairebé
la meitat del total del mercat hipotecari nord-americà, que és d’uns 12 bilions de dòlars. El govern va assumir la
gestió de forma temporal i els directius en van ser apartats. Es pensa injectar-hi uns 200.000 milions de dòlars
per evitar-ne la fallida, de manera que serà la major operació de rescat de la història del país.

Però aquí no s’acaba la cosa. El 15 de setembre, es feien públiques la compra del banc d’inversions Merrill
Lynch per part de Bank of America i la fallida del quart banc d’inversions nord-americà, Lehman Brothers. El
17 de setembre, es coneixia la nacionalització parcial de la companyia d’assegurances AIG per part de la Reser-
va Federal, que adquiria el 79,9% de les accions de la primera asseguradora mundial i concedia un préstec per
valor de 85.000 milions de dòlars. El 25 de setembre, feia fallida Washington Mutual, la fallida més gran de la
història de la banca comercial dels Estats Units. La institució tenia actius per valor de 309.731 milions de dò-
lars i 2.600 oficines. El regulador financer va intervenir l’entitat, la qual, finalment, ha estat adquirida per JP
Morgan Chase.

Atès aquest angoixant panorama, el secretari del Tresor, d’acord amb la Reserva Federal, ha presentat un pla de
rescat del sistema financer que consisteix en la creació d’un fons d’uns 700.000 milions de dòlars per comprar
actius deteriorats, sobretot bons hipotecaris, amb l’objectiu d’estabilitzar els mercats financers i sanejar els ba-
lanços dels bancs. Aconseguirà aturar la sagnia? Pel que fa a l’economia nord-americana i, de retruc, a l’econo-
mia mundial, més val que sigui així. Un col·lapse del sistema financer té efectes devastadors sobre la resta de l’e-
conomia. Els bancs centrals i la resta d’institucions mundials amb responsabilitats financeres intenten que els
engranatges del motor financer no quedin clavats. En qualsevol cas, la recuperació de la normalitat serà lenta i
costosa. Lenta perquè la resolució d’un augment de la morositat bancària requereix un prolongat període de
temps, i més si l’abast de la fallida bancària adquireix les dimensions actuals. I el cost serà alt perquè els fons ne-
cessaris per impulsar nous projectes d’inversió es dedicaran a reparar la salut dels sistemes financers. Per aquest
motiu, és important trobar, com més aviat millor, una solució global i ràpida que permeti reparar els balanços
dels bancs, normalitzar l’anòmala situació als mercats de crèdit i posar a disposició de les famílies i de les em-
preses els recursos necessaris per finançar els seus projectes.

   



De tots els sectors de l’economia, el sector bancari és un dels més regulats. Tot i que no hi ha unanimitat absolu-
ta, existeix un fort consens a l’hora d’afirmar que la importància del sector per a la bona marxa de l’economia fa
necessària una regulació que n’asseguri l’estabilitat. La crisi financera internacional de l’últim any ha provocat
que les veus crítiques amb l’actual marc regulador s’hagin multiplicat. Sense anar més lluny, en la conferència
anual que la Reserva Federal de Dallas va celebrar l’agost passat, Ben S. Bernanke va reconèixer que calia millo-
rar substancialment el marc regulador. Llavors, què ha fallat? Quines són les noves propostes?

Abans de res, cal destacar que arriscar-se és inherent a l’activitat que duen a terme els intermediaris financers.
Són molts els emprenedors que, gràcies a les entitats financeres que van acceptar el risc de donar-los un crèdit,
van dur a terme els seus projectes i van convertir el seu petit negoci en grans empreses. Si la regulació pretengués
reduir a zero el risc que les entitats assumeixen, la consegüent caiguda de l’oferta de crèdit tindria enormes cos-
tos econòmics. D’altra banda, també és cert que, en un mercat totalment desregulat, el risc que cada entitat fi-
nancera desitjaria adoptar seria massa elevat, ja que no tindria en compte els efectes col·laterals dels possibles
problemes de solvència. El marc regulador ideal ha de trobar un punt mig entre aquests dos extrems.

L’instrument central de la regulació ha consistit a vincular el capital que una entitat ha de tenir amb el risc que
decideix assumir. A més risc, més capital per afrontar les possibles pèrdues. Així, si un banc decideix augmentar
el risc de l’actiu, els requisits de capital seran més elevats, de manera que el risc per als dipositants és el mateix, ja
que són els accionistes els que absorbeixen les pèrdues. Aquesta és la característica principal del marc regulador
que el Banc Internacional de Pagaments (BIP) va proposar el 1988, conegut com a regulació de Basilea, i que va
acabar essent adoptat per més de 100 països. El punt clau consisteix a definir la dotació de capital necessària per
a cada nivell de risc que assegura, amb una probabilitat molt alta, la solvència de les entitats financeres. La regu-
lació de Basilea classifica els actius financers en diferents grups en funció del seu risc i assigna a cada risc un re-
quisit de capital mínim. Per exemple, si un banc només té deute sobirà, com és un actiu molt segur, el capital re-
gulador mínim és igual a zero. En canvi, si l’actiu d’un banc està format per deute corporatiu, que és més
arriscat, el 8% de l’actiu ha de ser capital propi.

Regulació financera: rumb a Basilea III?

       



Però aquest marc regulador ha estat qüestionat des de diversos fronts. D’una banda, els requisits de capital per a
cada tipus d’actiu són insensibles al cicle econòmic, tot i que el nivell de risc varia, sens dubte, al llarg del cicle. A
més a més, la distinció dels actius per grups en funció del risc és limitada, ja que no captura el risc real de cadas-
cun. Per donar resposta a aquestes limitacions, el BIP va proposar el 2005 un nou marc regulador, Basilea II, que
ja ha estat adoptat pels països de la UE (els Estats Units tenen previst fer-ho de forma progressiva). Una de les
novetats més importants és que els requisits de capital passen a ser una funció del risc estimat de l’actiu de cada
entitat. Naturalment, com més elevat és el risc estimat, més elevat és el requeriment de capital. Això incrementa
de manera significativa l’eficiència del marc regulador, ja que cada entitat forneix de capital pel risc real (esti-
mat) de l’actiu.

De tota manera, aquesta nova proposta també ha estat objecte de diverses crítiques d’economistes com Charles
Goodhart (exmembre del comitè de direcció del Banc Central d’Anglaterra) o Raghuram Rajan (execonomista
en cap del Fons Monetari Internacional). D’una banda, el fet que els requisits de capital es facin en funció del
risc estimat els fa excessivament contra-cíclics: durant períodes de bonança econòmica, es tendeix a subestimar
el risc, la qual cosa redueix les necessitats de capital, i, durant les recessions, quan els requisits es disparen, passa
el contrari. Això implica que, durant les recessions, els bancs es veuen obligats a reduir l’oferta de crèdit, amb els
consegüents efectes sobre la resta de l’economia. A més a més, el fet que els requisits de capital siguin contra-cí-
clics no permet que la regulació actuï de forma preventiva. En aquest sentit, cal destacar el sistema de provisions
pro-cícliques impulsat pel Banc d’Espanya, que ha cobert aquesta deficiència i permet que els bancs i les caixes
espanyoles afrontin el període recessiu des d’una posició de relativa fortalesa.

La crisi també ha posat de manifest que l’actual regulació no cobreix per igual tots els integrants del mercat i
que deixa fora, per exemple, els bancs d’inversió. L’absència d’un marc regulador similar al dels bancs comer-
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cials és, en part, el responsable de la presa excessiva de risc i de l’actual patiment d’aquest sector, que veu qües-
tionat el seu model de negoci.

Si s’ha de jutjar per les propostes que es discuteixen actualment en diferents fòrums internacionals, la nova re-
gulació del sector financer ha d’avançar, principalment, en tres aspectes. En primer lloc: reduir el caràcter con-
tra-cíclic dels requisits de capital, la qual cosa es podria aconseguir, per exemple, obligant les entitats financeres a
tenir una pòlissa d’assegurança que injecti capital quan el balanç es deteriori per damunt d’un límit predetermi-
nat. En segon lloc: introduir uns requisits de liquiditat mínima de l’actiu, la qual cosa reduiria la dependència de
les entitats del mercat a l’engròs i de les injeccions de liquiditat dels bancs centrals en temps de crisi. Una regula-
ció d’aquest tipus tindria un caràcter preventiu, ja que asseguraria que les entitats financeres disposessin d’un
coixí de liquiditat després d’un període expansiu. En tercer lloc: augmentar la transparència del sistema finan-
cer, estandarditzant els nous productes i incrementant el nivell de desagregació de la informació en els balanços.
Així es reduiria la incertesa durant els períodes de crisi.

No obstant això, cap d’aquestes propostes està lliure de problemes: definir la fórmula per reduir el caràcter con-
tra-cíclic dels requisits de capital no és una tasca fàcil, com tampoc no ho és agrupar els actius en funció de la
seva liquiditat, ja que la liquiditat pot canviar de sobte en temps d’inestabilitat. Així mateix, obligar les entitats a
augmentar el nivell de desagregació del balanç, a més de ser una tasca molt complexa, atesa la varietat d’instru-
ments financers existents, podria limitar les estratègies comercials de les entitats.

Sembla que la necessitat de millorar l’actual marc regulador farà que la vida de Basilea II, en el seu format ac-
tual, acabi essent força curta. No obstant això, abans de donar a llum el Basilea III, caldrà analitzar rigorosament
els costos i els beneficis de cada nova mesura. A més a més, el nou marc regulador haurà de ser prou flexible per
permetre l’avanç en la via de la innovació financera, tot i que, això sí, controlant el risc.

     



El debat sobre com haurien de respondre els bancs centrals a les caigudes als mercats financers ha adquirit
una rellevància especial durant l’últim any. En el període d’importants pujades en els preus dels actius mobi-
liaris i immobiliaris, el debat es va centrar en el paper que haurien d’exercir els bancs centrals per intentar
«punxar» una bombolla. D’ençà de l’esclat de l’actual crisi financera el 9 d’agost del 2007, els dos bancs cen-
trals més grans del planeta han aplicat respostes diferents a la crisi. Com podem veure al gràfic següent, la Re-
serva Federal ha rebaixat els tipus d’interès des del 5,25% fins al 2% en l’últim any, a mesura que l’índex Dow
Jones de la borsa de Nova York s’enfonsava. D’altra banda, el BCE ha mantingut els tipus d’interès de referèn-
cia constants en el 4% des de l’agost del 2007 i, fins i tot, els va apujar al 4,25% en la reunió de juliol del 2008,
tot i la davallada de l’índex DJ Eurostoxx 50. Podem concloure, davant d’aquesta evidència, que la Fed reac-
ciona als moviments de la borsa, mentre que el BCE els ignora? Què diu la teoria econòmica sobre això? En
aquest requadre intentem explicar les respostes dels dos bancs centrals a la crisi i també els pros i els contres
de cada estratègia.

En primer lloc, cal recordar que el BCE i la Fed tenen comeses diferents. El BCE té com a comesa principal l’es-
tabilitat de l’índex de preus al consum. El BCE no ha abaixat els tipus durant l’últim any perquè la inflació s’ha

La Fed i el BCE reaccionen als moviments en els mercats financers? 
Haurien de fer-ho?
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mantingut en valors molt per damunt de l’objectiu del 2%. De fet, quan va esclatar la crisi, el BCE ja havia pre-
anunciat una pujada de tipus per al setembre del 2007 esmentant la creixent inflació a la zona de l’euro. Aquesta
pujada va ser ajornada fins al juliol del 2008 per donar un cert respir al sistema financer. Davant de la crisi, el BCE
es va decantar per utilitzar les dues principals eines a la seva disposició per complir dos objectius diferents. Mante-
nint els tipus d’interès de referència, el BCE ha intentat comunicar als mercats la seva fermesa per controlar la in-
flació. A més a més, el BCE ha injectat grans quantitats de liquiditat en el mercat interbancari mitjançant opera-
cions de recompra (repos) per reduir la pressió sobre els tipus d’interès en aquest mercat (els euríbor a diversos
terminis).

D’altra banda, la Fed té una doble comesa d’estabilitat de preus i màxima taxa d’ocupació sostenible. En un in-
tent d’alleujar la crisi econòmica i financera i d’evitar un augment de l’atur, la Fed ha posat tota la carn a la grae-
lla i ha rebaixat els tipus d’interès 325 punts bàsics durant l’últim any; a més a més, ha creat nous instruments
per injectar més liquiditat en el sistema financer i rebaixar els tipus en el mercat interbancari.(1) Per tant, sembla
que la Fed ha abandonat temporalment l’objectiu d’inflació, que també ha augmentat en l’últim any i ha arribat
al 5,4% a l’agost del 2008, per centrar-se en evitar, tant sí com no, una recessió als Estats Units.

Significa això que la Fed «segueix els desitjos de Wall Street» en abaixar els tipus d’interès quan els mercats fi-
nancers tenen problemes? No necessàriament. Si tant el banc central com la borsa anticipen una recessió, és pos-
sible que observem, simultàniament, una caiguda dels preus de les accions (per la disminució dels beneficis em-
presarials futurs) i una davallada dels tipus d’interès, sense que això impliqui que la Fed segueixi Wall Street.(2) De
fet, l’actual president de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en el seu temps de catedràtic de la Universitat de Prince-
ton, va ser un defensor fervent de la tesi que mantenia que els bancs centrals no haurien de parar esment als preus
dels actius financers per fixar el tipus d’interès de referència.(3) El banc central només hauria de reaccionar quan
un augment dels preus dels actius (de la borsa o del mercat de l’habitatge) comporta un escalfament de l’econo-
mia mitjançant l’efecte riquesa. És a dir, el banc central només hauria de reaccionar quan l’increment del preu dels
actius comporta una acceleració del consum i de la inversió que s’acaba reflectint en un increment de la inflació.

Les tesis sostingudes per Bernanke i els seus coautors conclouen que els bancs centrals no haurien de tenir un
objectiu per a la inflació del preu dels actius, tal com el tenen per a la inflació del preu dels béns de consum, per-
què els actius estan més subjectes a l’existència de bombolles financeres. Això comporta dos problemes: en pri-
mer lloc, és difícil distingir en temps real si el preu d’un actiu té un component de bombolla financera i en qui-
na magnitud; en segon lloc, els moviments en el tipus d’interès necessaris per eliminar una bombolla financera
són de tal magnitud que podrien desestabilitzar greument la resta de l’economia. Un refinament d’aquesta teo-
ria és el que es podria anomenar com a doctrina Greenspan de resposta asimètrica de la política monetària als
mercats financers: atès que no podem conèixer el component especulatiu dels preus dels actius, el banc central
no hauria de respondre als preus dels actius quan pugen (més enllà del seu efecte inflacionista), però sí hauria
de reaccionar quan baixen i es descobreix amb certesa que la bombolla ha esclatat.

El problema d’aquesta forma de procedir apareix quan l’economia es troba sota l’efecte consecutiu de diverses
bombolles, com ha estat el cas de l’economia dels Estats Units en l’última dècada (a la borsa, el mercat de l’habi-
tatge, les primeres matèries, etc.). A més a més, és molt possible que els baixos tipus d’interès alimentin noves

(1) Vegeu el nostre Informe Mensual de maig del 2008.
(2) No obstant això, la baixada de 75 punts bàsics anunciada pel Comitè Federal d’Operacions de Mercat Obert (FOMC en anglès) en la reunió sor-
presa de la Fed del 22 de gener del 2008, en un context de davallades en els índexs de les borses mundials més importants, ha ajudat els defensors de
la tesi que la Fed segueix el que fa Wall Street.
(3) Vegeu, per exemple, B. Bernanke i M. Gertler, 2000, «Monetary Policy and Asset Price Volatility», Document de Treball de l’NBER 7559.

         



bombolles, com, per exemple, al mercat immobiliari. Per aquest motiu, altres economistes (com Steven 
Cecchetti, en l’actualitat al BIS) suggereixen que el banc central sí hauria de reaccionar apujant els tipus d’inte-
rès davant de la sospita que existeixin bombolles fins i tot abans que apareguin signes d’escalfament a la resta de
l’economia. Per bé que és cert que és difícil detectar una bombolla financera, els seus símptomes se solen fer evi-
dents, si més no qualitativament.

Finalment, un tercer corrent posa l’accent en el paper que pot jugar el banc central o l’autoritat supervisora dels
bancs a l’hora d’adoptar mesures contracícliques per reduir l’impacte de les bombolles financeres sobre l’activi-
tat real, sense necessitat de variar els tipus d’interès de referència. Per exemple, es pot obligar els bancs comer-
cials a provisionar fons addicionals o a ampliar capital per finançar les activitats de les quals es pugui sospitar
que alimenten una bombolla.(4) Algunes de les propostes de canvi en la regulació bancària que es discuteixen en
l’actualitat van precisament en aquesta direcció.

En definitiva, el BCE ha dedicat l’últim any a mantenir la inflació sota control i no ha parat gaire esment a les
borses europees. D’altra banda, la Fed ha utilitzat tota la seva munició per evitar, a tot preu, una recessió, i
això ha augmentat la percepció que reaccionava a allò que succeïa a Wall Street, tot i que no sembla que aquest
sigui el cas. Tal com ha suggerit el governador Mishkin en un discurs recent, el que ha fet la Fed és reaccionar
a les conseqüències econòmiques d’una davallada en els preus dels actius.(5) Aquesta reacció pot tenir sentit si
pensem que l’estructura econòmica de les economies europea i nord-americana és diferent. Als Estats Units,
hi ha més participació als mercats financers i més productes financers associats al mercat hipotecari, i, per
tant, l’economia està més exposada a fluctuacions en els preus dels actius mobiliaris i immobiliaris. De tota
manera, esperem que aquesta fase de tipus d’interès baixos no comporti la creació de noves bombolles en al-
tres mercats.

(4) Vegeu Buiter, W., 2008, «Central Banks and Financial Crises», article presentat en la conferència organitzada pel Banc de la Reserva Federal de
Kansas City a Jackson Hole, Wyoming, a l’agost del 2008.
(5) Vegeu F. Mishkin, 2008, «How We Respond to Asset Price Bubbles?», discurs pronunciat el dia 15 de maig del 2008 a Filadèlfia, Estat Units.

 



L’huracà de la crisi subprime ha arribat a força 5 en les últimes setmanes. Les causes són ben conegudes: el rela-
xament dels estàndards de crèdit, l’esclat de la bombolla immobiliària i la incertesa sobre qui està exposat a les
pèrdues. Més fonamentalment, molts analistes també coincideixen a identificar el fort creixement d’un model
de banca no tradicional com una de les raons que ha originat la crisi financera més important dels últims, com
a mínim, 75 anys. Es tracta del model originate-to-distribute, que ha utilitzat un seguit d’innovacions financeres,
com la titulització, per atorgar crèdit sense preocupar-se gaire per la qualitat creditícia. Al capdavall, els préstecs
es venien al mercat amb l’ajuda d’agències de rating i de bancs d’inversió.

Fa relativament poc, existia una distinció força clara entre els sistemes financers organitzats al voltant del mercat
i els intermediats per bancs al detall tradicionals. En un sistema intermediat, els bancs estableixen relacions a

Banca relacional vs. mercats: retorn als orígens?

AUGMENTA L’ORGANITZACIÓ DELS SISTEMES FINANCERS AL VOLTANT DEL MERCAT

Ràtio de l’import de les operacions negociades en mercats financers sobre el crèdit privat concedit
per entitats prenedores de dipòsits

FONT: Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt i Ross Levine (2000), «A New Database on Financial Development and Structure», World Bank Economic Review 14,
597-605. Revisió d’agost del 2007.
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llarg termini amb els seus clients i capten dipòsits que són utilitzats per concedir préstecs. Aquesta relació a llarg
termini permet que els bancs obtinguin la informació necessària per valorar la rendibilitat dels projectes finan-
çats amb préstecs i exercir el control necessari per garantir-ne la devolució. En un sistema basat en el mercat, la
valoració i el control d’aquests projectes són realitzats de forma totalment descentralitzada. Els demandants de
crèdit acudeixen al mercat emetent bons, el preu dels quals serà fixat en funció de la rendibilitat i, per tant, de la
probabilitat de repagament que els inversors atribueixin al projecte. El control sobre els projectes l’exerceixen,
fonamentalment, els accionistes. Cada país ha optat per organitzar el seu sistema financer basant-se, més o
menys, en un d’aquests dos mètodes (vegeu el gràfic 1).

El model originate-to-distribute ha contribuït a difuminar la frontera entre aquestes dues formes d’organització.
D’una banda, es tracta d’un model de banca que origina crèdits al detall. Però, de l’altra, l’entitat que atorga els
préstecs els transfereix al mercat de capitals mitjançant la titulització. Quan un banc transforma una part de la
seva cartera de préstecs en títols i després els ven als mercats financers, aconsegueix dues coses: liquiditat i trans-
ferir el risc dels préstecs. L’economia es pot beneficiar, doncs, d’una expansió del crèdit disponible i, potencial-
ment, d’una millor distribució del risc, entre més agents i cap als agents amb un cost més baix per suportar-lo
(fons de pensions, fons sobirans, etc.).(1) El problema, a la pràctica, ha residit en la manca d’incentius que aquest
tipus de banca ha tingut per garantir que el client fos solvent i minimitzar, així, el risc de crèdit, i, també, en la
falta de transparència de les titulitzacions, que s’empaquetaven de manera molt complexa en els famosos CDO.
S’ha demostrat que el mercat havia dipositat una excessiva confiança en el control de la qualitat dels títols que
podien exercir les agències de rating i els bancs d’inversió que col·locaven les emissions d’aquests títols.

La crisi financera, però, ha qüestionat la solidesa del model de negoci originate-to-distribute. En primer lloc, les
entitats que originaven els préstecs s’han trobat sense compradors per als seus títols. A més a més, en no dispo-
sar d’una base important de dipòsits per finançar-se, el retraïment dels fons a l’engròs disponibles les ha obligat
a contreure molt l’activitat. D’altra banda, l’augment de la morositat de la cartera de préstecs que no havien po-
gut titulitzar ha consumit el seu escàs capital –escàs perquè sovint es tractava d’entitats que no captaven dipòsits
i, per aquest motiu, no estaven regulades com els altres bancs comercials–. A més a més, la seva reputació pot
haver quedat tocada en la mesura que han originat préstecs massa arriscats, com els subprime.

La banca d’inversió, per la seva banda, també pateix les conseqüències de la crisi i veu qüestionat el seu model
de negoci, si més no en part. D’una banda, aquests bancs tenen en el seu actiu títols que pretenien empaque-
tar i vendre. Amb el tancament del mercat d’aquests productes, la venda ja no serà possible. De l’altra, la car-
tera d’inversió d’aquests bancs també conté títols subprime. El passiu d’aquestes entitats no fa més que agreu-
jar la situació, ja que els bancs d’inversió estan molt palanquejats i el seu finançament depèn molt
d’instruments a curt termini, els mercats per als quals s’han assecat. Tal i com va passar amb Bearn Sterns,
aquesta falta de liquiditat ha provocat la desaparició d’alguns d’aquests bancs. Els bancs d’inversió que sobre-
visquin hauran de mantenir un nivell de capital més elevat i, probablement, decideixin integrar-se aigües
avall amb la banca comercial per tenir accés al finançament per la via dels dipòsits. La fusió de Merrill Lynch
amb Bank of America i l’adquisició per part de Goldman Sachs i de Morgan Stanley de llicències de banca co-
mercial són un exemple de passos en aquesta direcció.

(1) En contrast amb les titulitzacions característiques del mercat nord-americà, a Espanya la major part de les titulitzacions de préstecs (95% des
del 2004) es mantenen en el balanç de les entitats financeres que els originen, perquè les entitats retenen la gran majoria dels trams de primeres
pèrdues.

           



La situació de la banca al detall és, amb l’excepció dels bancs que hagin invertit en subprime, relativament menys
dramàtica, tot i que també pateix, a curt termini, l’augment de la morositat i el recel dels inversors cap a qualse-
vol forma de titulització. No obstant això, les entitats que disposin d’una àmplia base de dipòsits com a font de
finançament podran suportar millor la crisi de liquiditat.

En definitiva, sembla que la crisi subprime ha posat en evidència la vulnerabilitat i els riscos d’un model de ban-
ca molt allunyat del concepte tradicional de banca al detall. Conèixer el client, oferir-li serveis, guanyar la seva
confiança i disposar dels seus estalvis a llarg termini tornen a ser màximes per a un model de banca en aquests
inicis del segle XXI.

     



Els immobles són la forma de riquesa més important, la més visible, la que tot el món entén i la més generalitza-
da: es diu que la borsa és per a entesos i arriscats però que tothom viu en cases, de compra o de lloguer. Fins i tot
als Estats Units, país amb una cultura financera molt desenvolupada, el valor del patrimoni immobiliari de les
famílies és notablement elevat. Precisament el sector de l’habitatge dels Estats Units, amb la seva gran dimensió,
ha estat l’epicentre de la crisi financera que avui fa estralls en l’economia global. Els problemes van començar fa
poc més d’un any en les hipoteques subprime, concedides a prestataris amb un historial de baixa qualitat credi-
tícia que, en general, es corresponia amb uns ingressos baixos. Denominacions exòtiques del tipus préstecs nin-
ja –a partir de l’anglès no income, no job, no assets (sense ingressos, sense feina, sense patrimoni)– posaven l’ac-
cent en les característiques dels beneficiaris d’aquests préstecs. En el punt culminant de la seva expansió, van
arribar a representar el 14,0% de les hipoteques concedides.

La crisi immobiliària dels Estats Units es va iniciar cap al començament del 2006, quan la demanda va flexionar
clarament a la baixa i els preus, després d’arribar al zenit, van iniciar un camí descendent. En aquell moment, el
nombre d’habitatges iniciats va arribar a un màxim de 2,3 milions, en termes anuals. Al setembre del 2008, amb
prou feines se’n van iniciar una tercera part d’aquesta xifra. Al començament del 2006, de mitjana, feien falta
uns cinc mesos per vendre un habitatge. Avui es necessita el doble de temps. I tot plegat malgrat la caiguda supe-
rior al 20% dels preus dels immobles. La pregunta del milió és: quan acabarà la crisi?

Per tractar d’apropar-nos a la resposta, en aquest requadre adoptarem un enfocament basat en els preus de les cases
i en la seva relació amb el deute i amb la renda de les famílies. Cal recordar que l’immobiliari nord-americà travessa
una forta correcció de preus després d’un augment de la riquesa immobiliària sense precedents basada en una puja-

On va el mercat de l’habitatge als Estats Units?

 



da de l’endeutament. La ràtio entre la riquesa immobiliària sobre el PIB va assolir un màxim històric de manera
molt ràpida: entre l’inici de 1998 i el segon trimestre del 2007, es va passar del 115,2% al 162,7%. Això es pro-
duïa gràcies, entre d’altres factors, a la facilitat d’accés al crèdit que van tenir les famílies. Arran d’aquesta acces-

NOTA: (*) La riquesa neta immobiliària és la riquesa immobiliària total menys el seu deute vinculat.

FONTS: Reserva Federal, Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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sibilitat del crèdit, els deutes augmentaven més que la riquesa immobiliària neta, és a dir, la diferència entre el valor
de l’immoble i l’import de la hipoteca pendent. Així, si l’endeutament passava del 55,7% al 91,7% del PIB entre
els anys 1998 i 2007, la riquesa immobiliària pujava del 59,5% al 76,1%. Amb el descens dels preus de l’habitatge, la
riquesa ha disminuït, però no el deute. Ara els nord-americans només tenen el 40,4% del valor dels seus immobles
lliure de deute. Un mínim històric que se situa cinc punts percentuals per sota del nivell del començament del 2007.

Era car l’habitatge? Està justificada una correcció tan sobtada? Els ingressos de la família mitjana, definida com
la que té més ingressos que una meitat de la població però menys que l’altra meitat, és una variable que, durant
molt de temps, havia evolucionat a l’uníson amb els preus dels immobles i de forma més consistent que el PIB,
l’ocupació o la borsa. No obstant això, l’augment de l’endeutament va trencar aquesta relació a partir del 1999,
com es pot observar al gràfic anterior. De llavors ençà, els preus dels immobles es van disparar en relació amb la
renda, fins que el 2006 es va invertir la tendència. Amb la correcció viscuda des de llavors, i traduint la bretxa
pendent de tancar a un índex de preus molt utilitzat com és el Case-Shiller, podem estimar que als preus dels
immobles els queda una correcció del 10%-15% en termes reals (tenint en compte la inflació general), de mane-
ra que resultaria una caiguda total del 40% en termes reals des dels nivells màxims del 2006.

Al ritme actual de caiguda dels preus, aquesta perspectiva situa la recuperació difícilment abans del 2010. S’arri-
ba a una conclusió semblant si considerem les tendències de la formació de llars, el nombre d’immobles per llar
i l’actual excés d’oferta de cases (una mica més de 2 milions, l’1,7% del parc). Alguns autors, com Shiller(1) i Zan-
di(2), coincideixen a l’hora de retardar la recuperació fins ben entrat l’any 2010. En definitiva, hi ha un cert con-
sens quan s’afirma que aquesta crisi immobiliària és una de les més prolongades de la història. Queda per veure
si les mesures adoptades per estimular el mercat hipotecari, o les relatives al sector financer, la política fiscal o
una eventual millora del sentiment econòmic (nova presidència?) són capaços de trencar la inèrcia actual i
escurçar aquest llarg camí d’espines.

Excés d’oferta al mercat immobiliari nord-americà

SOBREN MOLTES CASES

FONTS: US Census i elaboració pròpia.
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(1) Shiller, Robert (2008), The Subprime Solution, Princeton University Press, Princeton, NJ.
(2) Zandi, Mark (2009), Financial Shock, FT Press, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.

 



Quan el lector tingui aquest article a les mans, molt probablement ja es coneixerà la resposta a aquesta pre-
gunta. No per això, però, se sabrà encara quines reformes durà a terme la nova administració. Els programes
dels dos candidats, que tenen diversos punts en comú però també importants diferències, poden indicar la
direcció que prendrà la política econòmica nord-americana. No hi ha cap dubte que, per a l’economia, una
presidència d’Obama seria molt diferent d’una presidència de McCain. No obstant això, el nou president tin-
drà les mans una mica lligades pel pla de rescat del sistema financer i haurà de renunciar a una part de les
seves promeses.

Les eleccions han col·locat els ciutadans nord-americans en la disjuntiva d’haver d’escollir entre dues propos-
tes radicalment diferents en matèria fiscal i de despesa pública. Els qui han confiat en Barack Obama han apos-
tat per incrementar la redistribució de la renda i per augmentar la inversió en infraestructures i recerca. Els qui
han preferit John McCain, en canvi, han advocat a favor d’una reducció de les distorsions creades pels impos-
tos i d’una important disminució de la despesa pública poc productiva. En d’altres matèries, com en política
energètica, mediambiental o sanitària, els dos candidats han proposat un canvi notable en relació amb les polí-
tiques del president Bush, tot i que, una vegada més, han diferit en la forma d’abordar les reformes.

Fem primer un breu repàs de les propostes dels dos candidats en matèria fiscal. La qüestió no és nímia, ja que
les fortes rebaixes en els tipus impositius aprovades el 2001 i el 2003 expiraran cap a la meitat de la legislatura.
Els dos candidats han proposat mantenir aquestes rebaixes de forma permanent, llevat dels tipus impositius
per a les rendes superiors als 250.000 dòlars, que el senador demòcrata desitja retornar a nivells més alts. Així,
Obama situaria el tipus marginal màxim en l’impost sobre la renda en el 39,6%, mentre que McCain el man-
tindria en el 35%. A més de la major pressió fiscal per a les rendes més elevades, Obama ha proposat un con-
junt d’avantatges fiscals per a la classe mitjana i per a les persones amb menys recursos, els quals busquen
incentivar el treball, l’estalvi i la inversió en educació d’aquests col·lectius.

Les propostes fiscals de McCain, en canvi, s’han dirigit, principalment, al sector empresarial. Amb la idea d’a-
treure més inversions cap als Estats Units, el senador republicà ha plantejat una rebaixa significativa dels
impostos sobre beneficis –el tipus màxim passaria del 35% al 25%–. A canvi, ha proposat suprimir els ajuts al
sector manufacturer –de manera que s’eliminaria una de les majors distorsions en el sector empresarial– i a les
companyies petrolieres. El principal problema de la reforma fiscal de McCain és el cost en termes de pèrdua
d’ingressos, la qual cosa incrementaria el dèficit nord-americà, ja prou elevat. Per impedir-ho, el senador
emprendria una reducció de la despesa pública amb una varietat de programes d’incerta efectivitat.

La reforma del sistema sanitari ha estat un altre dels temes centrals de la campanya. A diferència d’altres països
industrialitzats, els Estats Units no proporcionen cobertura sanitària universal, de manera que el 18% de la
població menor de 65 anys no disposa d’assegurança mèdica. Els programes públics de salut es dirigeixen,
exclusivament, als més grans de 65 anys (Medicare) i als ciutadans amb menys recursos (Medicaid), però el seu
cost creix a un ritme insostenible. La resta de la població ha de recórrer a les assegurances privades, contracta-
des individualment o obtingudes com a part de la retribució laboral. En disposar d’exclusius avantatges fiscals,
les assegurances mèdiques ofertes per les empreses han distorsionat el mercat de les assegurances i el de treball,
ja que penalitzen la contractació d’assegurances individuals i vinculen els treballadors a l’empresa per por a
perdre la cobertura mèdica.

Eleccions presidencials 2008: I el guanyador és...?

 



Les propostes en sanitat del senador McCain s’han centrat en l’eliminació dels avantatges fiscals per a les
empreses que ofereixen assegurances mèdiques als seus empleats i en l’increment de les deduccions als indivi-
dus per contractar lliurement qualsevol assegurança. Això eliminaria de forma considerable les distorsions
esmentades més amunt, però alguns exercicis de simulació suggereixen que l’increment de la cobertura seria
limitat. Això és degut al fet que una part de l’increment aconseguit entre la població actualment sense assegu-
rança seria contrarestada per la pèrdua provocada per les empreses que decidissin deixar d’oferir la cobertura.
El senador Obama, en canvi, ha proposat crear un mercat d’assegurances al qual podrien concórrer nous plans
públics i els plans ofertats per les asseguradores privades. La participació d’empreses i d’individus en aquest
mercat per contractar l’assegurança quedaria garantida per noves regulacions: les asseguradores no podrien
rebutjar ningú per motius de salut, les empreses estarien obligades a oferir assegurança mèdica i s’obligaria els
pares a assegurar els fills menors d’edat. Aquest nou sistema es complementaria amb una major cobertura del
programa Medicaid. S’aconseguiria així incrementar la cobertura del sistema sanitari per damunt del pla repu-
blicà, tot i que quedaria lluny de la cobertura universal. Alguns estudis suggereixen que la millor solució seria
una combinació dels plans demòcrates i republicans(1), és a dir, un nou mercat d’assegurances, l’obligatorietat
d’estar assegurat i l’eliminació dels avantatges fiscals per a les empreses que ofereixen cobertura mèdica.

Pel que fa a la política energètica i mediambiental, els elevats preus del petroli han obligat els dos candidats a
exposar els seus plans per contenir el preu de la benzina i, segurament, han influït perquè els dos tinguin una
actitud més «verda» cap a aquesta qüestió que el seu predecessor. Malgrat tot, hi ha notables diferències en la

IMPACTE SOBRE EL DÈFICIT FISCAL A MITJÀ TERMINI DE LES PROPOSTES DELS CANDIDATS

NOTA: Impacte estimat sobre el dèficit fiscal previst per la Congressional Budget Office segons les lleis vigents.
FONT: US Budget Watch (2008), «Promises, promises: A fiscal voter guide to the 2008 election».
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manera en què cada candidat ha proposat afrontar el problema. Així, davant la regulació d’estàndards de con-
sum per als vehicles i les subvencions directes als biocombustibles proposades pel candidat demòcrata, el repu-
blicà preferiria eliminar les restriccions a l’extracció de petroli a les costes nord-americanes i oferir incentius
fiscals a la recerca i promoció de les energies renovables. De la mateixa manera, els dos han proposat la limita-
ció de les emissions de CO2 amb la instauració d’un mercat de permisos d’emissió, tot i que Obama seria par-
tidari de subhastar-los en la seva totalitat en lloc de distribuir una part de forma gratuïta, com ho faria McCain
per reduir els costos de transició cap al nou model.

Aquests tres capítols han conformat una bona part de les principals promeses esbossades pels candidats durant
la llarga campanya. La magnitud de la crisi financera i el seu impacte en l’economia real els ha obligat, però, a
modificar els plans econòmics en la recta final. Obama ha proposat un pla de reactivació de l’economia que
inclou avantatges fiscals per a la classe mitjana i per a les petites empreses, que, tot i que temporals, reduirien
encara més els ingressos públics. Per mitigar la crisi hipotecària, els dos candidats han apostat per utilitzar
diner públic per reconvertir les hipoteques amb elevats tipus d’interès variable en hipoteques de tipus fix més
assequibles. Finalment, els dos candidats han coincidit en la necessitat d’un enduriment de la regulació de les
entitats financeres.

La decisió ja està presa, i els nord-americans han expressat les seves preferències entre l’estil McCain –menys
impostos i menys despesa pública– i l’estil Obama –més redistribució, més inversió pública i més regulació–.
El que la crisi ha decidit per ells és una major intervenció del sector públic en l’economia. Queda per veure fins
a on deixa el nou president que arribi aquesta intervenció i per quant temps la manté.



Els índexs borsaris de tot el món registren caigudes històriques, i les perspectives per a l’economia global s’han
enfosquit. Els Estats Units difícilment evitaran una recessió, i hi ha el risc que sigui una de les més profundes
dels 75 últims anys. En moments com aquest, és fàcil perdre de vista els punts forts de l’economia nord-ameri-
cana. No obstant això, una anàlisi serena dels seus fonaments estructurals revela una imatge de relativa fortale-
sa. Es tracta d’una economia dinàmica, productiva i flexible, qualitats que permeten ser optimistes sobre la
seva capacitat per superar la crisi financera i econòmica a la qual s’enfronta.

Entre les grans economies del món, la dels Estats Units és, amb diferència, la més productiva. L’any passat, el
PIB per capita va arribar als 45.600 dòlars. Segons les dades de la Universitat de Groningen, a tipus de canvi
de paritat de poder de compra, el Japó, França, Alemanya i el Regne Unit es trobaven entre el 25% i el 30%
per sota dels Estats Units, un desavantatge que s’ha mantingut relativament estable al llarg dels últims anys. El
PIB per capita espanyol es trobava el 65% per sota del nivell nord-americà. La superioritat dels Estats Units en
aquesta dimensió es pot explicar per la major i millor utilització del factor treball: la taxa d’ocupació és més
alta; els ocupats treballen més hores, i, a més a més, les hores treballades són més productives (vegeu el gràfic
adjunt).

Gairebé el 75% dels nord-americans en edat de treballar tenen feina, un percentatge molt superior a l’observat
a les grans economies europees. A Alemanya, l’anomenada taxa d’ocupació és, aproximadament, del 70%,
mentre que, a França, amb prou feines arriba al 65%. Entre aquests dos països, i després d’experimentar una
millora substancial en l’últim decenni, se situa Espanya. Al Japó, Canadà o el Regne Unit, les taxes d’ocupació
són més similars a la dels Estats Units. L’alta taxa d’ocupació en aquestes economies s’explica tant per una
major taxa d’activitat –més gent disposada a treballar– com per una menor taxa d’atur –la proporció d’actius
en situació d’atur–. La taxa d’atur és especialment baixa entre els joves nord-americans: en els últims anys, s’ha
situat al voltant del 8%-9%, 6 punts percentuals per sota de la taxa de la UE-15.

La mitjana d’hores treballades per ocupat també és relativament alta als Estats Units: 275 hores a l’any més que
a Alemanya i 153 hores més que a França. No és gaire habitual gaudir de quatre o cinc setmanes de vacances, i
això es reflecteix en un major nombre d’hores treballades. Curiosament, mentre, en els quaranta últims anys,
el nombre d’hores treballades s’ha reduït de manera significativa a la majoria de països –20% al Japó, 22% a
França o 27% a Alemanya–, la disminució observada als Estats Units ha estat només del 5%.

Pel que fa a la productivitat, un treballador nord-americà produïa, de mitjana, amb una hora de treball el
2007 productes per valor de 53 dòlars, força més que un treballador japonès (37 dòlars), tot i que només lleu-
gerament per damunt dels 51 dòlars i dels 49 dòlars de França i Alemanya, respectivament (les dades també
procedeixen de la Universitat de Groningen i són en paritat de poder de compra). En part, la productivitat
mitjana és relativament alta a Europa perquè els països ocupen menys treballadors de baixa productivitat. No
perquè no n’hi hagi, sinó perquè és més probable que no s’incorporin a la població activa o que, si ho fan, no
tinguin feina.

Quins factors fonamentals expliquen totes aquestes diferències? Entre diversos aspectes, se’n poden destacar
tres: la flexibilitat del mercat laboral; unes regles del joc que faciliten i estimulen la innovació i l’activitat empre-
nedora en general, i l’excel·lent qualitat d’una part important del sistema educatiu, en especial a nivell universi-
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tari. Aquests factors són els que acostumen a situar els Estats Units en les primeres posicions de nombrosos ràn-
quings de competitivitat.

Segons una classificació efectuada pel Banc Mundial sobre la facilitat per fer negocis(1), el mercat laboral dels
Estats Units és el més flexible del món. Tot i que les regulacions que afecten el mercat laboral varien a nivell
estatal, en moltes de les jurisdiccions no hi ha límits legals a l’ús de contractes temporals o a temps parcial; no
es fixa un nivell mínim de vacances o un màxim d’hores treballades; els costos de l’acomiadament es negocien
lliurement entre el treballador o el sindicat i l’empresa, i els subsidis d’atur són poc generosos. Aquest entorn
regulador contribueix a una gran mobilitat dels treballadors: només el 60% dels habitants dels Estats Units van
néixer a l’estat de residència actual i entre el 2% i el 2,5% de la població en edat de treballar es muda d’estat
cada any –la xifra contrasta amb el 0,1% de la Unió Europea, on òbviament les diferències lingüístiques i 
culturals, en general, són una barrera addicional a la mobilitat–. La flexibilitat del mercat de treball facilita l’ex-
pansió de les empreses, dels sectors i de les regions més productives i agilita els ajustaments en indústries que
han perdut competitivitat. És important subratllar que la flexibilitat també té els seus costos en termes d’equi-
tat i benestar, i això explica que molts països, a Europa per exemple, la limitin mitjançant la regulació. Per
exemple, la major rotació laboral pot incidir negativament en l’equitat i reduir els incentius a la formació.

També segon el Banc Mundial, el cost de crear una empresa als Estats Units és dels més baixos del món: es triga
6 dies i costa poc més de 300 dòlars (el 0,7% de la renda bruta per capita). A Espanya, s’estima que, per a la

(1) Les dades es poden consultar a www.doingbusiness.org.

FONT: Universitat de Groningen (www.ggdc.net).
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mateixa comesa, cal 47 dies de tràmits i gairebé el 15% de la renda bruta per capita. En general, els tràmits buro-
cràtics que una empresa ha de realitzar de manera rutinària són menys costosos als Estats Units que a la major
part dels països de l’OCDE. Els nivells dels impostos també són relativament baixos (en especial per a les perso-
nes físiques i per a les petites empreses, tot i que no tant per a les grans empreses), i això estimula l’esperit
emprenedor i la creació d’empreses, freqüentment petites però que, amb el temps, poden arribar a convertir-se
en grans corporacions.

Finalment, seria difícil comprendre el lideratge que exerceixen les empreses nord-americanes en termes d’in-
novació si no fos pel nivell d’excel·lència de moltes de les seves universitats. Aquestes institucions, capaces d’a-
treure els millors professionals de tot el món, es caracteritzen per una forta autonomia de gestió i per un
entorn summament competitiu. Segons el rànquing elaborat per la Universitat Jiao Tong de Shangai, de les 50
millors universitats del món, 36 són dels Estats Units. 8 de les 10 primeres també ho són. Les rodalies de mol-
tes d’aquestes universitats s’han convertit en veritables vivers d’empreses que intenten explotar la recerca que
es du a terme als campus i aprofitar l’enorme concentració de capital humà al seu voltant. Tot plegat fa que el
nivell d’R+D als Estats Units, prop del 3% del PIB, vagi molt per davant del nivell de la Unió Europa, on no
s’arriba al 2% del PIB. A més a més, sembla que aquesta inversió dóna els seus fruits: l’any passat, els Estats
Units van registrar una de cada tres patents registrades al món.

No tot, però, són punts positius. Algunes de les febleses més notables inclouen un sistema sanitari car i inefi-
cient que resta competitivitat a les empreses; un sistema impositiu, en especial sobre les grans empreses, massa
complex, i un sistema educatiu públic de baixa qualitat, en especial a les grans ciutats i als municipis menys
rics (el gros del finançament per a l’escola pública prové dels impostos locals sobre béns immobles).

No hi ha cap dubte que la superació de la conjuntura actual necessitarà una recuperació de la solvència i de la
rendibilitat de les institucions financeres dels Estats Units –un sistema financer fort és un dels fonaments més
importants en una economia moderna–. Quan això passi, els Estats Units estaran llestos per recuperar el seu
paper de locomotora de l’economia global. Sota les flames, els fonaments són sòlids.



Sembla que la tendència a la baixa del dòlar dels 6 últims anys s’ha acabat. En només 3 mesos, el bitllet verd s’ha
apreciat el 10% de mitjana enfront de les monedes dels principals socis comercials i ha recuperat els nivells del
primer trimestre del 2007. Els moviments més pronunciats s’han produït amb el won coreà, el peso i el dòlar
canadenc, enfront dels quals el dòlar s’ha apreciat el 40%, el 28% i el 29%, respectivament, des del comença-
ment de l’estiu. L’apreciació enfront de l’euro, el 20%, ha estat més moderada. Llavors, la depreciació del dòlar
ha tocat fons o aquests moviments són un fenomen temporal?

Per determinar si l’apreciació recent del dòlar representa un canvi de tendència hem d’analitzar si encara es
manté present el factor que en va impulsar la depreciació entre els anys 2002 i 2008: el desequilibri extern de
l’economia nord-americana. De fet, abans que la crisi financera copés les pàgines i els debats d’economia, la
sostenibilitat de l’altíssim i recurrent dèficit per compte corrent (dominat, bàsicament, pel dèficit comercial)
era un dels temes més candents de l’economia internacional. A llarg termini, un dèficit comercial del 6%, com
el registrat pels Estats Units el 2005-2006, és insostenible, perquè augmentaria el deute net del país de manera
exponencial. En aquest context, la forta depreciació del dòlar, el 24% en termes efectius reals entre el 2002 i el
2008, ha estat clau per aconseguir que el dèficit comercial, exclòs el petroli, es reduís en gairebé 2 punts del
PIB. La reducció del dèficit comercial, incloses les importacions netes de petroli, ha estat més moderada (vegeu
el següent gràfic), però això ha estat la conseqüència de la forta pujada del preu del petroli.

El rebot del dòlar, nova tendència o efecte passatger?

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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A mitjà termini, és de preveure que el dèficit comercial es continuï moderant a conseqüència de la depreciació
patida pel dòlar fins a la meitat d’enguany. Les estimacions disponibles indiquen que tant les exportacions com
les importacions responen amb un retard d’uns dos anys als moviments del tipus de canvi. Aquesta tendència es
veurà reforçada per la caiguda del preu del cru. Si es mantingués al voltant dels 80-90 $/barril, el dèficit per
compte corrent s’arribaria a reduir fins al 2,5%-3% del PIB, però, si baixés fins als 50-60 $/barril, el dèficit podria
disminuir fins a l’1,5%-2% del PIB, xifres que són compatibles amb un nivell de deute sostenible a llarg termi-
ni.(1) Per tant, si el preu del cru no es dispara un altre cop, l’estabilització del dòlar en els nivells del juny del 2008
podria ser suficient perquè el dèficit comercial assolís nivells sostenibles a llarg termini. En qualsevol cas, des
d’un punt de vista estructural, sembla que la seva sobtada apreciació en les últimes setmanes és prematura.

Els motius de la recent apreciació del dòlar cal buscar-los en els determinants del tipus de canvi a curt termini.
Un d’aquests determinants és l’expectativa del diferencial de tipus d’interès entre països. D’una banda, els
tipus d’interès de referència de la Reserva Federal es troben en l’1% i ja no podran baixar gaire més per poder
esmorteir la desacceleració de l’economia nord-americana. En canvi, els tipus d’interès dels principals socis
comercials, com, per exemple, la zona de l’euro, Anglaterra, Canadà o Mèxic, encara tenen un ampli recorregut
a la baixa que podran utilitzar ara que les tensions inflacionistes s’han moderat i que veuen com la crisi finan-
cera internacional també afectarà les economies domèstiques. L’anticipació d’una reducció del diferencial de
tipus a curt termini explica una part de l’apreciació recent del dòlar. Els altres factors que cal tenir en compte
són l’augment de l’aversió al risc i la preferència per la liquiditat dels inversors nord-americans, que, en veure
com la desacceleració econòmica s’estenia més enllà dels Estats Units, han liquidat les inversions a l’estranger i
han repatriat els capitals.

(1) Vegeu, per exemple, Enric Fernández, 2007, «La sostenibilitat del dèficit exterior dels Estats Units», Document d’Economia de ”la Caixa”.

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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Fins ara hem analitzat la posició global del dòlar enfront de les divises dels principals socis comercials, però les
dinàmiques dels tipus de canvi bilaterals podrien ser diferents. Una forma relativament senzilla de veure enfront
de quines monedes el dòlar tendirà a depreciar-se o apreciar-se a llarg termini consisteix a comparar el tipus de
canvi actual amb el tipus de canvi de Paritat del Poder de Compra (PPC), aquell que faria possible comprar la
mateixa cistella de béns a diferents països amb la mateixa quantitat de diners. Cal considerar aquest indicador
com un referent a llarg termini, ja que, a la pràctica, les diferències de preus entre diferents països tendeixen a
desaparèixer lentament. Com ho mostra la taula adjunta, malgrat la forta apreciació que el dòlar ha experimen-
tat enfront de l’euro, el tipus de canvi actual encara es troba per damunt del tipus de canvi de PPC i, per tant,
suggereix que l’apreciació del dòlar encara té un cert recorregut. Després de la seva sobtada depreciació en les
últimes setmanes, la lliura esterlina es troba molt a la vora del seu valor d’equilibri a llarg termini. La situació del
ien és una mica més complexa, ja que, d’una banda, el diferencial entre el tipus de canvi actual i el de PPC ens
suggereix que el dòlar s’hauria d’apreciar. No obstant això, els recurrents i importants superàvits comercials de
l’economia japonesa, una situació totalment oposada a la dels Estats Units, ens suggereixen que el dòlar s’hauria
de depreciar enfront del ien. Atès que, a mitjà termini, aquesta és la força dominant, la convergència del tipus de
canvi al tipus de PPC es veurà encara més retardada. Finalment, el cas del renminbi és més clar, ja que tant el
tipus de canvi de PPC com la posició externa de l’economia xinesa, amb un ampli superàvit del compte corrent,
evidencien que el dòlar s’ha de depreciar.

En definitiva, sembla que l’apreciació recent del dòlar obeeix a raons temporals i que, per tant, cal esperar que
torni, a curt termini, als nivells assolits abans de l’estiu. A mitjà termini, el dòlar tornarà a guanyar força enfront
de l’euro, però haurà de depreciar-se enfront de les monedes asiàtiques, fonamentalment el renminbi.

Tipus de canvi 27-10-08 PPC

$ / Euro 1,24 1,14

$ / Lliura Esterlina 1,55 1,54

Dòlar Canadà / $ 1,29 1,21

Ien / $ 93,28 129,55

Renminbi / $ 6,85 3,45

NOTA: PPC: paritat del poder de compra.

FONTS: Banc Mundial i Datastream.
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Las entidades de tasación. Actividad y resultados en 2007

Las sociedades de tasación (ST) se dedican específicamente a la actividad de valoración de 

bienes inmuebles, requerida, en gran medida, por la normativa hipotecaria aplicable a entida-

des de crédito (EC), a sociedades de inversión colectiva inmobiliaria, a fondos de pensiones y 

a entidades de seguros1.

En 2007, la Ley 2/81, de regulación del mercado hipotecario, se modificó en el ámbito espe-

cífico de las entidades de tasación para reforzar su independencia y profesionalidad y revisar 

y actualizar su régimen sancionador. Estas modificaciones se centraron en los tres aspectos 

siguientes:

1 Las ST deberán disponer de mecanismos adecuados para favorecer su inde-

pendencia y profesionalidad, mediante el establecimiento de un reglamento in-

terno de conducta que regule los posibles conflictos de intereses, siempre que 

presten servicio a las EC de su mismo grupo o cuando un 25%, o más, de sus 

ingresos totales deriven de una EC o de un grupo que haya emitido títulos hipo-

tecarios. Adicionalmente, dichas EC deberán crear una comisión técnica que 

verifique el cumplimiento de los requisitos de independencia contenidos en los 

mecanismos previstos en el apartado anterior, emitiendo un informe anual dirigi-

do al consejo de administración de la entidad y al Banco de España.

2 El régimen sancionador de las entidades de tasación pasa a estar recogido en la 

Ley 2/81 de forma íntegra, revisada y actualizada, incluida la tipificación de los 

nuevos supuestos de infracción derivados del régimen de obligaciones introdu-

cido por la misma2.

3 Con la finalidad de asegurar una adecuada gestión de las entidades de tasación, 

se establece un régimen de participaciones significativas3 similar al previsto para 

las EC. Así, la adquisición directa o indirecta de una participación significativa en 

una sociedad de tasación llevará aparejada la obligación de informar previamen-

te al Banco de España, quien dispondrá de un plazo de tres meses para, en su 

caso, oponerse a la adquisición pretendida de forma fundamentada. Si el Banco 

de España no se pronuncia en dicho plazo, se entenderá que la pretensión de 

adquisición ha sido aceptada.

Las ST, en tanto en cuanto son las encargadas de valorar las garantías inmobiliarias acepta-

das por las entidades financieras, juegan un papel relevante para la solvencia y estabilidad del 

sistema financiero, lo que exige que sus valoraciones se realicen de forma prudente y soste-

nible en el tiempo, con total respeto de las directrices de prudencia que figuran en la regula-

IntroducciónIntroducción

1. Regulación básica: Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario, y RD 775/1997, sobre el régimen jurídico de 

homologación de los servicios y sociedades de tasación, modificado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. 2. En la 

ley se establece un régimen nuevo de obligaciones y se tipifican los nuevos supuestos de infracción derivados, revisán-

dose, en general, el cuadro de infracciones, fruto de la experiencia adquirida en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Adicionalmente, por razones de seguridad jurídica y de sistemática, se cambia la sede legal del citado régimen, conte-

nido, hasta ese momento, en la disposición adicional décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la 

legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, con lo que, 

en la Ley 2/1981 en vigor, se recogen, de forma íntegra, revisada y actualizada, las infracciones y sanciones aplicables 

a este tipo de entidades. 3. A los efectos de esta ley, se entenderá por participación significativa en una sociedad de 

tasación aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 15% del capital o de los derechos de voto de la 

sociedad, o aquella que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la sociedad. 
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ción específica4. Las funciones de homologación, autorización, inscripción en el Registro y super-

visión de las entidades de tasación (ET) están legalmente asignadas al Banco de España.

La evolución de la actividad tasadora está ligada a la evolución del mercado inmobiliario. 

Tras el fuerte crecimiento de actividad de los últimos años, las tasadoras afrontaron una 

clara desaceleración en 2006 y un retroceso en el último ejercicio, muy patente en cuanto 

al número de las tasaciones realizadas (–15,1%) y mucho más moderado en cuanto al 

importe de las valoraciones (–2,1%), debido a que dicho retroceso afectó, fundamental-

mente, a las viviendas individuales, pero no a las valoraciones de los restantes tipos de 

inmuebles.

En este artículo se da cuenta de dicha evolución reciente, presentándose en el Apéndice es-

tadístico la información anual agregada de las ET5 activas en cada uno de los cuatro últimos 

años6.

Las 59 ET activas en 2007 realizaron más de 1,5 millones de tasaciones de bienes inmuebles, 

con una disminución del 15,2% respecto al año anterior, por un importe total de 850,6 mm de 

euros que supuso un retroceso del 2,3% (véanse panel A del gráfico 1 y cuadro A.1). El final 

del ciclo expansivo del mercado inmobiliario afectó a casi toda la tipología de bienes tasados, 

si bien de forma más destacada a las viviendas individuales y con la salvedad, tanto en núme-

ro como en importe, de los inmuebles y elementos de edificios destinados a oficinas, los in-

dustriales y los ligados a actividades económicas.

Las tasaciones no inmobiliarias siguieron creciendo —el 14% en número y el 17% en impor-

te—, pero manteniéndose como marginales en la actividad del sector, para el que solo repre-

sentaron el 0,5% y el 1,2%, respectivamente, del número y del importe de todas las valoracio-

nes realizadas en el año. La parte sustancial del negocio del sector está centrada en la 

valoración de bienes de uso residencial, bien sean edificios o viviendas individuales, que re-

presentaron más del 81% del número y casi el 60% del valor tasado, mientras que los terrenos 

representaron apenas el 5% del número, pero el 21% del importe total, reforzando claramen-

te su peso en la actividad del sector.

Las viviendas individuales, en bloques y unifamiliares, tasadas en 2007 fueron 1.161.900, con 

una caída de casi un 18%, lo que representó el 76% de todas las tasaciones realizadas, mien-

tras que el importe de su valoración alcanzó los 306,3 mm de euros, con un retroceso del 

11,4% y una pérdida de peso de hasta el 36,3% del importe total [–3,8 puntos porcentuales 

(pp)]. Esta caída de la actividad tasadora afectó de forma más acentuada a las viviendas si-

tuadas en edificios, cuyas tasaciones retrocedieron el 20% en número y el 14% en importe, 

representando el 54% (–3,1 pp) y el 23% (–3,3 pp) de los respectivos totales, mientras que las 

unifamiliares cayeron, pero con menor intensidad, el 12,5% en número y el 6% en importe 

(véase cuadro A.1).

Las viviendas individuales fueron tasadas utilizando el método de comparación en la práctica 

totalidad de los casos (96% del total en 2007). En el 0,9% del número y del importe de las 

viviendas tasadas por comparación, los tasadores emitieron advertencias específicas, que 

Actividad de las entidades 

de tasación

Actividad de las entidades 

de tasación

4. La valoración de bienes inmuebles, y los informes y certificados que la acrediten, están regulados por la OM ECO 

805/2003, de 27 de marzo, y por la CBE 3/98 (adaptada por la CBE 5/2003), sobre la información que han de rendir al 

Banco de España las ET. 5. El sector lo forman las ST y tres pequeños servicios de tasación de otras tantas EC, autoriza-

dos para valorar, exclusivamente, bienes inmuebles que sirvan de garantía hipotecaria a operaciones crediticias del grupo 

financiero al que pertenecen. 6. Véase Boletín Estadístico, capítulo 9: «Instituciones Financieras no Monetarias. Subsector 

“auxiliares financieros”: agente sociedades de tasación», en. http://www.bde.es/infoest/htmls/capit09.htm. 
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afectaron, en el 90% de los casos, al «valor hipotecario» resultante, con una reducción media 

del 8,4%, en prevención de una hipotética caída del precio7.

El valor medio de tasación de las viviendas individuales situadas en edificios se situó en 232.700 

euros, con un crecimiento del 6,5%, inferior al 12,1% del año anterior. Dicha evolución tuvo su 

origen, casi íntegramente, en el valor medio atribuido al metro cuadrado de las viviendas de este 

tipo tasadas en el ejercicio, que creció el 6,7%, hasta 2.458 euros, mientras que su superficie 

media se redujo ligeramente (–0,2%), manteniéndose próxima a los 95 m2 (véase cuadro A.2)8.

En el panel A del gráfico 2 se representan los valores medios atribuidos al metro cuadrado de 

las viviendas situadas en edificios, de las unifamiliares y al promedio de ambas. También se 

representa, a efectos comparativos, el «precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre 

tasada» publicado por el Banco de España en función de la información del Ministerio de Vi-

vienda9. Así pues, las viviendas unifamiliares y adosadas, con más del doble de superficie 

media utilizable que los pisos (194 m2), fueron valoradas según un valor implícito medio del 

metro cuadrado inferior en un 29% (1.744 euros, frente a 2.458 euros), resultando un valor 

medio por piso tasado de 232.700 euros, un 45% superior al valor medio de las viviendas 

unifamiliares tasadas en el año. Téngase en cuenta que, a pesar del aumento del peso de las 

viviendas unifamiliares, los pisos siguen siendo el grueso de las viviendas individuales tasadas 

en el ejercicio (70,6% del número y 62,4% del importe).

0

10

20

30

40

50

60

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

 IMPORTE TASADO

 NÚMERO DE TASACIONES

B. RATIOS DE CONCENTRACIÓN

DE LAS ENTIDADES DE TASACIÓN

%

R.1–R.5: MAYORES

R.6–R.20: INTERMEDIAS

RESTO: MENORES

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

 IMPORTE TASADO DE RESTO (Escala dcha.)

 IMPORTE TASADO EDIF. RESIDENCIALES (Escala dcha.)

 IMPORTE TASADO DE VIVIENDAS (Escala dcha.)

 TOTAL TASACIONES

 TASACIONES DE EDIF. RESIDENCIALES Y VIVIENDAS

A. NÚMERO E IMPORTE DE LAS TASACIONES

€mmselim,oremúN

ACTIVIDAD (a) GRÁFICO 1

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 9 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

7. Las tasaciones deben realizarse ateniéndose a unos parámetros técnicos ligados a los diferentes métodos de valora-

ción sobre los que no se informa aquí por su complejidad y volumen. Quizás el de mayor relieve sea el utilizado para 

obtener el «valor hipotecario» como una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble, consi-

derando los aspectos duraderos a largo plazo, los usos alternativos, los factores especulativos y en condiciones norma-

les de los mercados. Ello afecta a las valoraciones del mercado hipotecario en las que el tasador considera que existe 

una probabilidad elevada de que se produzca una reducción significativa del precio del inmueble, en relación con el valor 

de tasación, en un período de tres años. 8. Téngase en cuenta, una vez más, que los comentarios están basados en la 

información sobre tasación de inmuebles facilitada por las tasadoras en función de su actividad. La información agregada 

no se ha sometido a tratamiento alguno de depuración o ajuste estadístico para su aproximación a los precios de mercado 

y, por tanto, en todos los casos, se trata de los valores medios resultantes de la agregación de la información estadística 

sobre las tasaciones realizadas según la tipología que aparece en los cuadros A.1 y A.2 del Apéndice estadístico. 9. Véase 

Boletín Estadístico del Banco de España, cuadro 25.7, columna 8 y sus notas. 
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El préstamo medio otorgado por las entidades de crédito para la adquisición de vivienda por 

particulares vino a representar en torno al 60% del valor medio de las viviendas tasadas en 

2007. Considerando los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda facilitados por el 

INE y por el Banco de España y en relación con los valores medios de tasación, se observa 

que ambas ratios son prácticamente coincidentes en nivel y evolución, mostrando una esta-

bilidad al nivel señalado del 60% en los tres últimos años (véase el panel B del gráfico 2)10.
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FUENTES: Banco de España, Ministerio de Vivienda e Instituto Nacional de Estadística. 

Datos disponibles a 20 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

b. La serie de precios utilizada es la media aritmética simple de la serie trimestral de precios

del metro cuadrado de la vivienda libre de 1995 a 2007, base 2005, del Ministerio de Vivienda. 

c.  El crédito hipotecario refleja el importe medio de las nuevas operaciones realizadas en cada 

ejercicio por las EC, según la información remitida al Banco de España. 

d. Basada en las inscripciones registrales de la financiación hipotecaria que publica el INE.

e. Los grupos de municipios de los que se dispone de información, coloreados en verde, son: Madrid 

y Barcelona; municipios grandes, con más de 500.000 habitantes (Valencia, Zaragoza, Sevilla y 

Málaga); municipios intermedios, entre 100.000 y 500.000 habitantes; y municipios menores, por 

debajo de 100.000 habitantes. Las barras se corresponden con el importe de las viviendas 

individuales tasadas en cada año, 2004, 2005, 2006 y 2007, de izquierda a derecha, respectivamente.

10. Esta aproximación al porcentaje promedio del valor de la vivienda financiado por las EC (loan to value) se basa en la 

hipótesis de que la media de todo lo tasado en el año debe aproximar correctamente la valoración de las tasaciones que 

realmente concluyeron en una financiación hipotecaria facilitada por una entidad de crédito. 
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Los edificios completos destinados a uso residencial tasados en 2007 fueron 48.600, con un 

descenso del 7,6% en el año, y su valoración total se situó en 190,2 mm€, con una caída del 

1,4%, pasando a representar el 22,5% del importe de todas las tasaciones realizadas en el 

año. Este importe se igualó, por primera vez, al de las viviendas individuales sitas en edificios 

(pisos), epígrafe que tradicionalmente era el preponderante. Esta evolución fue posible porque 

el valor medio del metro cuadrado resultante de los edificios completos destinados a uso re-

sidencial creció a una tasa media del 10,1%, aún ligeramente superior a la del ejercicio ante-

rior (0,2 pp) y a la de los pisos (6,7%).

La actividad de tasación de suelo urbano11 se redujo en relación con la del año anterior (17% 

en número, 8,3% en superficie y 5% en importe), representando el 16,6% de la actividad se-

gún el valor tasado (140,7 mm€). El valor medio del metro cuadrado de suelo tasado (186 

euros) aumentó el 3,7% en 2007, mientras que el tamaño medio de los solares creció el 

11%.

Las tasaciones de edificios de uso terciario crecieron con fuerza, pasando a representar el 

2,5% del importe total (0,4 pp), ya que, si bien disminuyeron de tamaño medio, crecieron en 

cuanto al importe, consecuencia de la mayor valoración del metro cuadrado, que alcanzó los 

2.204 euros (12%). Los elementos de edificios destinados a oficinas crecieron con menor in-

tensidad en número (1,9%) que en importe (18,9%), como consecuencia de que el aumento 

del valor del metro cuadrado en promedio fue del 24,5% y la caída de su superficie media 

fue del 6%. Con todo ello, dicho valor medio fue de 3.044 euros por metro cuadrado, situán-

dose el 17% por encima del estimado para los edificios completos destinados a oficinas. En 

los locales comerciales la evolución en el año fue bastante similar a la de las oficinas, aunque 

con crecimientos más moderados, y su valor medio estimado se situó en 2.291 euros por 

metro cuadrado, un 39% por encima del de los edificios de uso comercial.

Finalmente, la actualización de tasaciones12 realizadas en el ejercicio no creció en número, 

pero sí en importe (20%). En los cuadros del apéndice, las actualizaciones se presentan en un 

epígrafe separado, como pro memoria, ya que no se incluyen en los totales de la actividad 

ordinaria, pero hay que tener en cuenta que tienen cada vez más importancia, ya que esta 

actividad adicional representó en 2007, aproximadamente, el 7% de las tasaciones ordinarias 

y el 21% de su importe (4,4 pp).

La distribución de las tasaciones realizadas según el peticionario o demandante y según 

la finalidad de los servicios de tasación, que se muestra en el cuadro A.3, confirma la 

dedicación prioritaria de estas entidades a la tasación de inmuebles para facilitar las ope-

raciones de financiación con garantía hipotecaria, que, al amparo de la Ley 2/1981 (94% 

en número y 83% en importe), son requeridas mayoritariamente por las EC para el respal-

do de las garantías crediticias (88,5% en número y 74% en importe). El retroceso de la 

actividad tasadora se concentró en este núcleo central, con caídas en las tasaciones 

destinadas a constituir hipotecas (–16,6% en número y –7% en importe) y en las solicita-

das por EC (–15,8% en número y –6% en importe). Por el contrario, las otras finalidades 

concentraron fuertes incrementos, tanto en número como en importes, mientras que los 

peticionarios distintos de las EC incrementaron considerablemente el importe de las tasa-

ciones solicitadas.

Distribución según 

demandante, finalidad

y localización

de las tasaciones

Distribución según 

demandante, finalidad

y localización

de las tasaciones

11. Se trata de suelo urbano de nivel I, según se define en el artículo 4 de la OM ECO 805/2003. 12. Se trata de toda 

revisión de una tasación anterior, emitida por la misma entidad tasadora antes de transcurrir dos años desde su fecha 

de emisión, en la que, con referencia a la tasación anterior, se modifiquen las advertencias, los condicionantes o cual-

quiera de los valores que figuren en ella. Dicho plazo es de tres años en las realizadas para reservas técnicas de seguros; 

véase artículo 4 de la OM ECO 805/2003. 
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La distribución de las tasaciones de bienes inmuebles por Comunidades Autónomas (CCAA) y 

agrupaciones de municipios por su tamaño, que se presenta en el cuadro A.4, pone de mani-

fiesto que el peso de la actividad en las cuatro CCAA más pobladas (Andalucía, Cataluña, 

Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que suponían el 58% de la población) repre-

sentaba conjuntamente casi dos tercios de la actividad de tasación de bienes inmuebles en 

2007 (63,1% del número y 64% del importe). En todas las CCAA se realizaron menos tasacio-

nes que en 2006, llamando la atención el fuerte retroceso, del 25%, de las realizadas en Cata-

luña, casi 10 pp por encima de la media, mientras que diez CCAA se situaron en el entorno de 

la reducción media en el número (15%) y las cinco restantes (Asturias, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Galicia y País Vasco) también cayeron, pero por debajo del 8%.

Las CCAA que perdieron menos tasaciones ampliaron su peso, en general, en los importes 

valorados, con la excepción del País Vasco, que perdió el 5% de su importe. Hay que desta-

car los casos de Madrid y Murcia, CCAA en las que, a pesar de la caída en el número de 

operaciones, los correspondientes importes continuaron creciendo, aumentando también su 

peso en el total (1,1 pp y 0,3 pp, respectivamente).

En el panel C del gráfico 2 se representa el valor medio de todas las viviendas individuales ta-

sadas distribuidas por CCAA y por grupos de ciudades agrupadas según su tamaño. En 2007, 

con independencia de los distintos patrones territoriales de valoración, destacó la mayor mo-

deración en el crecimiento de los valores medios estimados para la vivienda individual, que, en 

la mayoría de los distintos ámbitos territoriales analizados, se situaron en torno al crecimiento 

de la media total de 7,6% y de una caída de unos 4 pp en relación con el crecimiento de 2006, 

con las excepciones de Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, que superaron la media y 

aceleraron su crecimiento, con el 14% y 2 pp y el 11% y 4 pp, respectivamente.

El número de las entidades de tasación existentes a finales de 2007 era de 60, de las que tres 

eran servicios de tasación de otras tantas entidades de depósito. En el último año se registra-

ron dos nuevas sociedades, una de ellas a finales del ejercicio, que no estuvo activa desde el 

punto de vista de las tasaciones, y una baja.

Veintidós ST operaron en todo el territorio nacional, entre las cuales estaban las más grandes, 

mientras que 23 tienen carácter local o regional, pues 16 de ellas concentraron más del 90% 

de sus tasaciones en una Comunidad Autónoma y las otras 7 en dos CCAA, normalmente 

contiguas. Las 15 restantes tienen una implantación muy diversa.

La concentración del sector es elevada y ligeramente creciente, ya que las cinco mayores represen-

tan más de la mitad de la actividad del sector, tanto en el número (50,3%) como en el importe (55,4%). 

Como pone de manifiesto la evolución de dichos parámetros, este grupo de las tasadoras de mayor 

tamaño concentra, además, las tasaciones de mayor cuantía (véase panel B del gráfico 1).

Las quince ET de tamaño intermedio mantuvieron el 38% de las tasaciones y el 36% del importe. 

En cambio, las 40 entidades restantes representaron el 8,6% del importe total y realizaron el 11% 

de las tasaciones, perdiendo importancia absoluta y relativa en ambos parámetros.

Las 13 ST relacionadas con EC13, por ser estas accionistas relevantes, representaron la mitad 

del sector: 47% del número de tasaciones, 52% del importe tasado y casi el 52% de los in-

Estructura y 

concentración del sector

y de los clientes

Estructura y 

concentración del sector

y de los clientes

13. Según la nueva terminología legal, estas 13 ST están participadas de forma significativa por una o más EC (véase la 

nota 3). Se trata de 6 filiales de cajas de ahorros, 2 de bancos y 5 participadas significativamente por una o varias EC. 

En el análisis del grado de dependencia se han excluido los tres servicios de tasación, que solo tasan para su grupo, por 

ser dependientes pero irrelevantes.
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gresos totales obtenidos (véase el cuadro A.5). El 46% de los ingresos conjuntos de este 

grupo de ST procedió de su cliente principal y de los clientes con un peso de al menos el 15% 

de sus ingresos. Esta concentración de actividad sería superior al 46% si se contabilizara 

también la demanda de todos sus respectivos accionistas y de las entidades pertenecientes 

al correspondiente grupo financiero de la ST o del cliente principal.

Un grupo mayoritario de ST (18), no relacionadas con EC por razones de propiedad, pero 

irrelevante por su peso en los ingresos totales (4%), que se redujo a menos de la mitad en 

2007, mostró una completa dependencia de sus clientes significativos (86%). El grupo de ST 

con cliente principal intermedio —entre el 25% y el 50% de sus ingresos— creció en número 

de componentes (3) y en peso sobre los ingresos totales (6,3 pp), pero no en su dependencia 

respecto a sus clientes principales e importantes (=> 15%), que disminuyó hasta el 32,3% de 

sus ingresos ordinarios (–1,7 pp). Como consecuencia de todo ello, el grado de dependencia 

general de las ST de los clientes con gran peso en sus ingresos se situó en el 38,2%, mos-

trando una evolución favorable, con una nueva caída de casi 3 pp.

El descenso de la actividad de las ST tuvo su reflejo en el volumen total del balance de 255 m€, 

muy directo y significativo en el de los ingresos de 552 m€ y en los resultados de 52 m€, con 

sendas caídas respectivas de 6,8%, 8% y 11,3%. Ello fue compatible con un reforzamiento de 

los fondos propios de las sociedades de tasación en un 14,2% y de sus inversiones en inmo-

vilizado del 11,8%.

El retroceso de los ingresos totales (–8%) fue más acentuado que el experimentado por el 

importe de todas las tasaciones (–2,1%). El 94% de los ingresos procedieron de la realización 

de las tasaciones inmobiliarias, mayoritariamente ligadas a la financiación con garantía hipo-

tecaria (86%), que fueron los únicos ingresos procedentes de la actividad tasadora que caye-

ron en el ejercicio de forma significativa (–10,5%). El buen comportamiento de los ingresos por 

prestación de los restantes servicios de tasación, distintos de los destinados a constitución de 

hipotecas, incluidos los de bienes no inmuebles y los de las inversiones financieras, permitió 

moderar el retroceso de los ingresos totales.

Los ingresos medios por operación de tasación realizada han seguido avanzando a lo largo 

de los años hasta situarse en 341 euros por tasación en 2007, mientras que continuaron re-

duciéndose en relación con el importe de los bienes inmuebles valorados, situándose en casi 

622 euros por cada millón de euros tasados (véase panel A del gráfico 3). Los ingresos en 

relación con la superficie de los bienes inmuebles valorados retrocedieron, pero manteniéndo-

se a un nivel próximo a los 100 euros por cada 1.000 m2 tasados.

Los gastos totales de las ST cayeron el 5,8%, en menor proporción que los ingresos, de los 

que consumieron el 86,2%, más de 2 pp por encima de los del ejercicio anterior, con un cam-

bio de dirección en la trayectoria descendente de años anteriores. La reducción de gastos se 

concentró en su principal componente, el gasto de los servicios profesionales externos, que 

cayó el 9,7% (–35,6 m€), en su mayor parte por la caída de la contratación de tasadores ex-

ternos (10,2%). El menor gasto en tasadores externos, o no vinculados, se debió a la dismi-

nución del número de tasaciones encargadas a cada tasador y, en menor proporción, de los 

ingresos medios por tasador contratado, mientras que la reducción de la cuantía media de 

los importes tasados por cada tasador fue mínima (–0,4%). Ello significó que la reducción 

de la actividad tasadora, medida en número de tasaciones (–15%), en importes (–2,1%) y en 

ingresos (–8%), fue de mayores proporciones que la reducción de los tasadores utilizados 

(–1,5%), ajustando el gasto mediante la redistribución de la carga de trabajo (véanse panel B 

del gráfico 3 y cuadro A.6).

Balance y resultados

de las sociedades de 

tasación

Balance y resultados

de las sociedades de 

tasación
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Esta evolución de ingresos y gastos llevó, tras ocho años de fuertes y continuados crecimien-

tos, a un intenso descenso de los resultados ordinarios (–19,5%), y a otro algo inferior de los 

resultados contables (–11,3%), por la caída de impuestos (–23%). Con todo ello, el resultado 

contable se situó en 52,3 m€, lo que supuso el 9,5% de los ingresos totales (–0,8 pp) y el 58% 

sobre el conjunto de los fondos propios medios del ejercicio.

18.7.2008.

Cuadros:

A.1 Distribución de las tasaciones según el objeto: número, superficie e importe.

A.2 Medias de importes, superficies y valores resultantes del metro cuadrado de bienes inmue-

bles tasados.

A.3 Distribución de las tasaciones según peticionario y de bienes inmuebles por finalidades.

A.4 Distribución de las tasaciones de bienes inmuebles por comunidades autónomas y tamaño 

de los municipios.

A.5 Dependencia de las sociedades de tasación respecto de sus clientes.

A.6 Balance y resultados de las sociedades de tasación e información complementaria.
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RATIOS DE INGRESOS Y DE ACTIVIDAD (a) GRÁFICO 3

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2007.

a. Datos del conjunto de las ST existentes a fin de cada año.
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700260025002400270026002500240027002600250024002OREMÚN.A

1,51-0,1-7,115,510,0010,0010,0010,0016,035.11,208.16,918.17,926.1LATOT

Bienes inmuebles 1.622,4 1.813,9 1.795,0 1.522,2 99,6 99,7 99,6 99,5 15,8 11,8 -1,0 -15,2

8,21-7,014,519,728,47,42,40,45,373,481,670,66latotsonerreT

2,71-1,414,823,334,35,30,36,26,153,266,455,24onabruoleuS

0,6-8,11,1-6,22,11,11,12,11,913,020,022,02sacitsúrsacniF

Suelo no urbanizable (b) 3,3 1,5 1,6 2,7 0,2 — — 0,2 … -52,5 6,1 67,0

Edificios completos (c) 77,7 89,5 93,3 92,5 4,8 4,9 5,2 6,0 -6,5 15,2 4,3 -0,9

6,7-4,011,310,2-2,39,26,26,26,846,257,741,24laicnediserosueD

— De primera residencia 38,9 44,4 49,3 45,9 2,4 2,4 2,7 3,0 … 14,4 10,9 -6,9

— De segunda residencia 3,3 3,2 3,3 2,7 0,2 0,2 0,2 0,2 … -1,4 3,0 -17,4

4,861,41-3,425,05,03,03,03,04,80,58,57,4oiraicretosueD

1,8217,0-2,91…2,0——…5,35,15,13,1sanicifoeD—

— De uso comercial 3,4 4,3 3,4 4,9 0,2 0,2 0,2 0,3 … 26,2 -19,0 42,0

8,0-2,09,42,51-7,14,14,15,16,528,528,526,42selairtsudnI

8,0-2,3-7,165,2-6,06,06,04,09,99,93,014,6sortO

Elementos de edificios 1.468,2 1.636,3 1.606,2 1.347,9 90,1 89,9 89,1 88,1 16,5 11,5 -1,8 -16,1

7,71-6,1-2,110,219,573,878,871,979,161.12,114.16,334.16,982.1sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 939,3 1.037,9 1.021,0 820,6 57,6 57,0 56,7 53,6 … 10,5 -1,6 -19,6

5,21-4,1-9,21…3,227,127,125,123,1432,0937,5933,053serailimafinU—

9,13,40,412,617,06,05,05,03,011,017,95,8sanicifO

Locales comerciales 76,3 90,0 77,5 69,1 4,7 4,9 4,3 4,5 10,0 17,9 -13,9 -10,8

7,0-2,40,015,980,70,67,58,57,6014,7011,3017,39sortO

Explotación económica (d) 5,3 5,6 6,0 6,7 0,3 0,3 0,3 0,4 -3,1 5,8 6,5 11,7

Otros bienes inmuebles (e) 5,3 6,3 5,3 1,7 0,3 0,3 0,3 0,1 76,2 19,2 -16,4 -67,5

Tasaciones no inmobiliarias (f) 7,3 5,7 7,1 8,1 0,4 0,3 0,4 0,5 -29,2 -21,2 24,1 13,9

PRO MEMORIA:

Otras valoraciones 215,7 255,8 290,8 325,2 13,2 14,1 16,2 21,2 29,0 18,6 31,9 18,6

2,0-0,322,934,970,70,68,48,31,7013,7013,787,26)g(senoicazilautcA

Valoraciones intermedias  (i) 153,0 168,5 183,5 218,1 9,4 9,3 10,2 14,2 15,6 10,2 8,9 18,8

3,70,47-1,789,582,01,05,02,05,23,20,91,3)h(soinomirtaP

B. SUPERFICIE

TOTAL BIENES INMUEBLES 526.248,0 841.257,0 565.646,0 523.591,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 59,9 -32,8 -7,4

Terrenos total 476.793,0 786.769,0 500.582,0 478.666,0 90,6 93,5 88,5 91,4 11,2 65,0 -36,4 -4,4

3,8-8,115,362,315,416,418,86,80,866.570,755.280,058.370,561.54onabruoleuS

Fincas rústicas 423.593,0 704.968,0 409.972,0 388.574,0 80,5 83,8 72,5 74,2 8,9 66,4 -41,8 -5,2

Suelo no urbanizable (b) 8.036,0 7.951,0 8.053,0 14.424,0 1,5 0,9 1,4 2,8 … -1,1 1,3 79,1

Edificios completos (c) 15.585,0 19.286,0 20.669,0 17.894,0 3,0 2,3 3,7 3,4 -0,3 23,8 7,2 -13,4

De uso residencial 9.371,0 10.082,0 11.510,0 10.312,0 1,8 1,2 2,0 2,0 11,2 7,6 14,2 -10,4

— De primera residencia 8.418,0 9.203,0 10.576,0 9.511,0 1,6 1,1 1,9 1,8 … 9,3 14,9 -10,1

— De segunda residencia 953,0 879,0 934,0 801,0 0,2 0,1 0,2 0,2 … -7,8 6,3 -14,2

7,12,6-8,119,63-2,02,01,02,00,3590,8390,9990,498oiraicretosueD

0,010,7-7,31…1,0———0,7450,7940,5350,074sanicifoeD—

— De uso comercial 423,0 464,0 440,0 406,0 — — — — … 9,7 -5,2 -7,7

9,42-7,814,328,9-8,00,16,07,00,523.40,067.50,258.40,239.3selairtsudnI

4,6-6,62-6,140,3-4,04,04,03,00,403.20,164.20,353.30,883.1sortO

Elementos de edificios 18.290,0 20.849,0 20.137,0 16.985,0 3,5 2,5 3,6 3,2 8,2 14,0 -3,4 -15,7

5,61-1,2-3,211,37,20,31,20,30,183.410,612.710,395.710,966.51sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 8.944,0 9.931,0 9.686,0 7.768,0 1,7 1,2 1,7 1,5 … 11,0 -2,5 -19,8

— Unifamiliares 6.726,0 7.663,0 7.531,0 6.613,0 1,3 0,9 1,3 1,3 … 13,9 -1,7 -12,2

0,8810,7910,5810,081sanicifO — — — — -4,5 3,1 6,0 -4,5

Locales comerciales 1.353,0 1.622,0 1.299,0 1.115,0 0,3 0,2 0,2 0,2 7,4 19,9 -19,9 -14,2

7,8-6,1-1,336,112,03,02,02,00,103.10,524.10,844.10,880.1sortO

Explotación económica (d) 15.580,0 14.352,0 24.259,0 10.045,0 3,0 1,7 4,3 1,9 54,8 -7,9 69,0 -58,6

launanóicairaVarutcurtsEsaerátceH
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TASACIONES SEGÚN EL OBJETO: NÚMERO, SUPERFICIE E IMPORTE (a) CUADRO A.1

Datos del ejercicio. Número, hectáreas, millones de euros y %
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C. IMPORTE 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

1,2-4,510,039,820,0010,0010,0010,0011,4483,2680,7478,475LATOT

Bienes inmuebles 567,8 740,4 853,8 834,1 98,8 99,1 99,0 98,8 27,9 30,4 15,3 -2,3

Terrenos total 88,5 140,0 168,0 179,3 15,4 18,7 19,5 21,2 62,0 58,2 20,1 6,7

Suelo urbano 74,4 125,2 147,9 140,5 13,0 16,8 17,1 16,6 63,2 68,2 18,1 -5,0

Fincas rústicas 7,9 10,1 13,4 11,3 1,4 1,3 1,6 1,3 -12,7 28,3 32,7 -15,4

Suelo no urbanizable (b) 6,2 4,6 6,8 27,5 1,1 0,6 0,8 3,3 — -24,7 46,7 303,8

Edificios completos (c) 180,9 223,6 272,5 278,0 31,5 29,9 31,6 32,9 19,8 23,6 21,9 2,0

De uso residencial 129,9 155,1 192,8 190,2 22,6 20,8 22,4 22,5 29,4 19,4 24,3 -1,4

— De primera residencia 115,1 140,0 176,0 173,6 20,0 18,7 20,4 20,6 — 21,6 25,7 -1,3

— De segunda residencia 14,7 15,0 16,8 16,5 2,6 2,0 2,0 2,0 — 2,0 12,0 -1,8

De uso terciario 14,3 18,3 18,4 21,0 2,5 2,4 2,1 2,5 -18,2 27,9 0,8 14,1

6,721,4-9,82—7,13,16,16,13,412,117,111,9sanicifoeD—

— De uso comercial 5,2 6,6 7,2 6,7 0,9 0,9 0,8 0,8 — 26,2 9,4 -6,9

9,018,519,919,39,34,34,37,36,234,924,522,12selairtsudnI

3,72,820,065,121,47,33,37,22,439,139,426,51sortO

Elementos de edificios 279,7 353,9 385,8 346,8 48,7 47,4 44,7 41,1 27,1 26,5 9,0 -10,1

4,11-1,019,529,523,631,040,244,343,6038,5430,4134,942sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 161,8 202,2 223,1 191,0 28,1 27,1 25,9 22,6 — 25,0 10,3 -14,4

— Unifamiliares 87,6 111,8 122,8 115,3 15,2 15,0 14,2 13,7 — 27,6 9,8 -6,0

9,811,313,320,017,06,06,06,07,58,43,44,3sanicifO

Locales comerciales 21,1 28,9 25,3 25,5 3,7 3,9 2,9 3,0 23,9 36,9 -12,4 0,9

9,6-2,745,614,3321,11,19,00,12,99,97,68,5sortO

Explotación económica (d) 15,7 21,1 25,3 27,7 2,7 2,8 2,9 3,3 -12,8 33,8 20,2 9,3

Otros bienes inmuebles (e) 3,0 1,9 2,1 2,4 0,5 0,3 0,2 0,3 726,6 -35,9 8,0 13,5

Tasaciones no inmobiliarias (f) 7,0 6,6 8,5 10,0 1,2 0,9 1,0 1,2 260,4 -5,9 29,8 16,7

PRO MEMORIA:

Actualizaciones (g) 71,7 95,9 144,3 173,6 12,5 12,8 16,7 20,6 92,3 33,8 50,4 20,4

7,14-1,63-5,8322,4017,02,12,29,02,67,017,619,4)h(soinomirtaP
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TASACIONES SEGÚN EL OBJETO: NÚMERO, SUPERFICIE E IMPORTE (cont.) (a) CUADRO A.1

Datos del ejercicio. Número, hectáreas, miles de millones de euros y %

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

b. Se trata de los terrenos no urbanizables, excluidos los ligados a una explotación económica permitida por la legislación vigente y los incluidos en fincas 

rústicas. Véase nota d.

c. Los edificios se clasifican según su uso dominante, atendiendo a la superficie de cada uso. Incluye los edificios en construcción por el valor del edificio 

terminado. Las valoraciones intermedias se presentan, exclusivamente, en el epígrafe correspondiente de la pro memoria.

d. Se trata de todo edificio o elemento de edificio vinculado a una actividad o explotación económica: hoteles, residencias, hospitales, instalaciones fabriles, 

centros de transporte, equipamientos sociales, instalaciones agropecuarias, etc.

e. Incluye obras de urbanización, etc.

f. Activos inmateriales, empresas, maquinaria, instalaciones, otros bienes corporales, fondos de comercio, opciones, derechos y otros.

g. Incluye las efectuadas con menos de dos años de antigüedad, excepto cuando, por modificación significativa del bien valorado, deban figurar como nuevas

tasaciones. Hasta 1997, inclusive, se incluían con las valoraciones intermedias.

h. Con independencia de que su desglose en los distintos componentes se incluya en los correspondientes apartados.

i. Las valoraciones intermedias deben recoger los incrementos netos de valores de los certificados emitidos, con posterioridad a la tasación inicial, durante la 

construcción o rehabilitación de elementos o edificios.
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A. IMPORTES MEDIOS 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

7,414,30,135,223,127.27,273.28,392.29,057.1onabruoleuS

0,01-4,038,929,41-9,1955,7564,4057,883sacitsúrsacniF

Edificios completos 2.328,7 2.499,1 2.919,8 3.007,3 28,1 7,3 16,8 3,0

De uso residencial 3.083,5 3.253,7 3.664,5 3.910,6 32,0 5,5 12,6 6,7

— De primera residencia 2.962,8 3.150,7 3.569,0 3.783,4         ... 6,3 13,3 6,0

— De segunda residencia 4.522,3 4.679,1 5.085,2 6.044,7         ... 3,5 8,7 18,9

3,23-3,719,26,81-1,115.21,707.33,951.32,960.3oiraicretosueD

0,44-4,3-1,8...0,111.42,743.73,706.76,430.7sanicifoeD—

— De uso comercial 1.553,9 1.553,9 2.097,4 1.374,7         ... — 35,0 -34,5

9,116,513,415,229,472.16,931.11,6899,268selairtsudnI

Elementos de edificios (b) 199,3 226,4 250,8 272,0 12,1 13,6 10,8 8,4

6,79,113,314,216,3621,5420,9124,391sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 172,2 194,8 218,5 232,7         ... 13,1 12,1 6,5

4,74,110,31...0,8336,4134,2820,052serailimafinU—

7,615,82,83,5-2,7554,7742,0440,704sanicifO

Locales comerciales 276,7 321,2 326,7 369,7 12,7 16,1 1,7 13,2

B. SUPERFICIES MEDIAS

7,010,2-3,721,51-6,956.415,842.314,525.310,326.01onabruoleuS

9,09,24-3,861,66,423.3023,975.1024,918.2537,626.902sacitsúrsacniF

Edificios completos 2.006,1 2.155,3 2.214,4 1.935,5 6,6 7,4 2,7 -12,6

De uso residencial 2.224,8 2.115,5 2.187,6 2.120,4 13,4 -4,9 3,4 -3,1

— De primera residencia 2.166,3 2.070,8 2.145,1 2.072,3         ... -4,4 3,6 -3,4

— De segunda residencia 2.922,7 2.733,4 2.820,3 2.927,7         ... -6,5 3,2 3,8

6,93-3,90,01-2,73-6,931.15,788.14,727.17,919.1oiraicretosueD

8,15-3,6-6,4-...5,475.10,562.37,584.30,456.3sanicifoeD—

— De uso comercial 1.256,9 1.092,8 1.278,3 830,7         ... -13,1 17,0 -35,0

3,42-5,816,714,60,096.18,132.25,388.16,106.1selairtsudnI

Elementos de edificios (b) 125,2 126,5 124,8 126,4 -7,7 1,1 -1,3 1,2

5,16,0-0,10,8-8,3210,2217,2215,121sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 95,2 95,7 94,9 94,7         ... 0,5 -0,9 -0,2

4,03,0-9,0...8,3910,3916,3910,291serailimafinU—

2,6-7,16,9-8,71-1,3812,5910,2914,212sanicifO

Locales comerciales 177,3 180,3 167,6 161,4 -2,4 1,7 -7,0 -3,7

C. VALORES MEDIOS DEL M2

7,36,59,22,446,5810,9716,9618,461onabruoleuS

8,01-2,8219,22-7,91-9,20,34,19,1sacitsúrsacniF

Edificios completos 1.160,8 1.159,5 1.319,0 1.553,8 20,2 -0,1 13,7 17,8

De uso residencial 1.385,9 1.538,0 1.675,0 1.844,3 16,4 11,0 8,9 10,1

— De primera residencia 1.367,7 1.521,5 1.664,0 1.825,7         ... 11,2 9,4 9,7

— De segunda residencia 1.547,3 1.711,8 1.803,0 2.064,7         ... 10,6 5,3 14,5

2,214,74,416,925,302.20,469.19,828.18,895.1oiraicretosueD

0,611,34,31...1,116.20,052.24,281.22,529.1sanicifoeD—

— De uso comercial 1.236,2 1.422,0 1.641,0 1.654,9         ... 15,0 15,4 0,9

7,745,2-8,2-2,513,4570,1156,3258,835selairtsudnI

Elementos de edificios (b) 1.592,5 1.789,3 2.009,0 2.152,3 21,5 12,4 12,3 7,1

0,66,211,211,229,921.20,900.27,487.15,195.1sadneiviV

— Situadas en edificios o bloques 1.809,0 2.036,4 2.303,0 2.458,4         ... 12,6 13,1 6,7

0,78,110,21...0,447.10,036.14,854.14,203.1serailimafinU—

5,427,67,912,517,340.30,544.28,292.21,619.1sanicifO

Locales comerciales 1.560,6 1.781,9 1.949,0 2.290,6 15,4 14,2 9,4 17,5

launanóicairaVodardaucortemropsoruE

launanóicairaVsorueedseliM

launanóicairaVsodardaucsorteM

MEDIAS DE IMPORTES, SUPERFICIES Y VALORES RESULTANTES DEL METRO CUADRADO DE BIENES 

INMUEBLES TASADOS (a)

CUADRO A.2

Datos del ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

b. Se han seleccionado los objetos inmobiliarios cuyos valores medios son de mayor significación e interés. La información completa disponible para la 

obtención de los valores medios se presenta en el cuadro A.1 (véanse las notas al mismo). 
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2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

TASACIONES SEGÚN PETICIONARIO

NÚMERO TOTAL 1.629,1 1.819,5 1.802,1 1.530,3 100,0 100,0 100,0 100,0 15,4 11,7 -1,0 -15,1

Entidades de crédito 1.472,9 1.637,4 1.608,8 1.354,0 90,4 90,0 89,3 88,5 14,1 11,2 -1,7 -15,8

Bancos (b) 548,1 554,9 526,4 480,7 33,6 30,5 29,2 31,4 12,5 1,2 -5,1 -8,7

3,02-1,16,719,217,748,058,943,740,0375,5198,5092,077sorrohaedsajaC

Cooperativas de crédito 102,8 110,2 108,1 95,3 6,3 6,1 6,0 6,2 23,3 7,1 -1,8 -11,9

3,81-7,11-4,820,631,33,37,32,30,848,856,668,15CFE

Otros peticionarios 156,2 182,1 193,3 176,3 9,6 10,0 10,7 11,5 29,9 16,6 6,1 -8,8

Seguros, IIC y FF 5,3 7,0 6,9 7,3 0,3 0,4 0,4 0,5 21,2 31,4 -0,8 4,9

Organismos públicos (c) 23,1 16,4 17,7 20,6 1,4 0,9 1,0 1,3 -12,8 -28,9 7,7 16,4

Otros (d) 127,8 158,7 168,7 148,5 7,8 8,7 9,4 9,7 43,0 24,2 6,3 -12,0

TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR SU FINALIDAD

NÚMERO TOTAL 1.623,0 1.813,8 1.795,0 1.522,1 100,0 100,0 100,0 100,0 15,8 11,8 -1,0 -15,2

Constituir garantías hipotecarias (e) 1.537,8 1.718,9 1.712,9 1.428,8 94,8 94,8 95,4 93,9 16,4 11,8 -0,3 -16,6

De las que: Por Ley 2/81 (f) 1.515,3 1.704,1 1.709,9 1.427,0 93,4 94,0 95,3 93,8 16,6 12,5 0,3 -16,5

5,419,68-1,352,31-1,0—7,02,00,28,14,310,3)g(CEasadigixE

Seguros, IIC y FF (h) 1,4 2,1 3,1 6,3 — 0,1 0,2 0,4 -15,0 48,3 48,8 103,0

0,017,2-7,1-8,76,53,44,40,50,583,774,978,08senifsortO

TASACIONES SEGÚN PETICIONARIO

IMPORTE TOTAL 574,2 747,0 862,3 844,1 100,0 100,0 100,0 100,0 28,7 30,1 15,4 -2,1

Entidades de crédito 464,2 585,9 661,8 621,4 80,8 78,4 76,7 73,6 26,3 26,2 12,9 -6,1

Bancos (b) 166,9 193,7 215,8 211,2 29,1 25,9 25,0 25,0 25,0 16,1 11,4 -2,2

9,7-0,513,131,625,343,645,640,645,7638,8930,7433,462sorrohaedsajaC

Cooperativas de crédito 25,3 34,2 35,6 32,7 4,4 4,6 4,1 3,9 30,7 35,0 4,2 -8,1

0,31-3,41,448,052,13,15,13,10,015,110,117,7CFE

Otros peticionarios 110,0 161,0 200,6 222,8 19,2 21,6 23,3 26,4 40,3 46,4 24,5 11,1

Seguros, IIC y FF 5,0 5,8 9,8 13,2 0,9 0,8 1,1 1,6 -12,9 16,0 68,7 34,6

Organismos públicos  (c) 5,7 14,2 5,5 6,7 1,0 1,9 0,6 0,8 -10,2 50,4 -61,3 22,2

Otros (d) 99,3 141,1 185,3 202,9 17,3 18,9 21,5 24,0 49,7 42,0 31,4 9,5

TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR SU FINALIDAD

IMPORTE TOTAL 568,3 740,4 853,8 834,1 100,0 100,0 100,0 100,0 28,0 30,3 15,3 -2,3

Constituir garantías hipotecarias (e) 505,7 634,6 747,0 695,6 89,0 85,7 87,5 83,4 30,2 25,5 17,7 -6,9

De las que: Por Ley 2/81 (f) 470,0 602,0 737,8 692,8 82,7 81,3 86,4 83,1 30,5 28,1 22,6 -6,1

8,688,09-4,5927,02-2,01,05,1—9,10,10,115,0)g(CEasadigixE

Seguros, IIC y FF (h) 4,0 4,2 9,0 9,4 0,7 0,6 1,1 1,1 -20,6 5,2 115,5 4,1

5,138,66,555,613,513,112,212,013,7218,696,092,85senifsortO

Importe Estructura Variación anual

launanóicairaVarutcurtsEselimne,oremúN

DISTRIBUCIÓN DE LAS TASACIONES SEGÚN PETICIONARIO Y DE BIENES INMUEBLES POR FINALIDADES (a) CUADRO A.3

Datos del ejercicio (miles de millones de euros y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

b. Incluye el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

c. Incluye la Administración Central, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, entidades gestoras de la Seguridad Social y organismos 

autónomos administativos, comerciales o industriales.

d. Incluye otras personas físicas y jurídicas, entre ellas las empresas públicas.

e. Con independencia de que la operación hipotecaria llegue a perfeccionarse o no.

f. Préstamos en los que los bienes se valoran según lo establecido en la sección segunda, del capítulo II, del Real Decreto 685/1982 y en la Orden de 

30 de noviembre de 1994, de desarrollo de la Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario.

g. Requeridas por las normas contables que rigen a las entidades de crédito.

h. Incluye el inmovilizado de cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, el patrimonio de IIC inmobiliarias y el de fondos de 

pensiones.
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NÚMERO 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

2,51-0,1-8,118,510,0010,0010,0010,0011,225.10,597.18,318.10,326.1LATOT

Andalucía (b) 302,5 345,6 340,4 297,2 18,6 19,1 19,0 19,5 20,7 14,3 -1,5 -12,7

9,31-8,36,117,913,23,22,22,27,535,149,938,53nógarA

6,7-6,09,110,719,17,17,17,14,827,035,033,72sairutsA

6,41-9,06,212,219,29,28,28,28,343,158,051,54seraelaB

2,41-9,42,410,220,50,57,46,48,675,983,587,47sairanaC

5,51-8,6-7,217,81,11,12,12,10,711,026,122,91airbatnaC

Castilla-La Mancha 59,5 71,0 77,2 72,4 3,7 3,9 4,3 4,8 18,8 19,2 8,8 -6,3

Castilla y León 65,3 70,4 70,5 65,1 4,0 3,9 3,9 4,3 16,7 7,8 — -7,6

0,52-4,4-3,312,112,715,912,029,914,2628,9438,5638,223añulataC

Comunidad Valenciana 225,7 261,8 260,8 218,4 13,9 14,4 14,5 14,4 22,8 16,0 -0,4 -16,2

Extremadura 24,5 26,9 27,8 24,5 1,5 1,5 1,5 1,6 18,4 9,9 3,3 -11,8

2,7-3,0-0,118,020,47,36,37,32,169,561,666,95aicilaG

0,41-0,71,413,26,06,06,06,04,90,113,010,9ajoiRaL

9,41-9,2-6,38,60,219,112,211,313,2813,4127,0220,312dirdaM

2,41-5,06,312,028,37,37,36,36,751,767,667,85aicruM

6,31-8,97,08,322,12,11,12,18,818,129,917,91arravaN

País Vasco 58,7 58,9 54,1 49,7 3,6 3,2 3,0 3,3 9,8 0,2 -8,2 -8,0

9,2-3,4-4,81-0,2———1,04,14,15,18,1orejnartxE

seloñapsesoipicinuM:AIROMEMORP

Madrid y Barcelona 151,6 149,2 143,6 122,2 9,3 8,2 8,0 8,0 … -1,5 -3,8 -14,9

Otros de más de 500.000 hab. 97,2 125,3 118,4 98,6 6,0 6,9 6,6 6,5 … 28,8 -5,5 -16,7

Otros de más de 100.000 hab. 388,2 425,5 415,1 361,0 23,9 23,5 23,1 23,7 … 9,6 -2,5 -13,0

Resto de municipios 984,2 1.112,3 1.116,6 939,0 60,6 61,3 62,2 61,7 … 13,0 0,4 -15,9

IMPORTE

3,2-3,513,030,820,0010,0010,0010,0011,4388,3584,0473,865LATOT

Andalucía (b) 107,7 140,3 161,3 151,3 18,9 18,9 18,9 18,1 36,4 30,3 15,0 -6,2

2,01-5,740,339,724,26,21,20,23,026,223,515,11nógarA

2,528,612,815,025,11,11,12,11,217,93,80,7sairutsA

4,0-9,519,629,421,31,31,31,31,622,627,229,71seraelaB

3,3-4,416,913,020,40,41,44,42,333,430,031,52sairanaC

1,81-7,617,630,810,11,11,11,10,87,93,81,6airbatnaC

Castilla-La Mancha 20,1 30,8 37,9 41,2 3,5 4,2 4,4 4,9 52,1 53,6 22,9 8,7

Castilla y León 19,9 25,2 29,6 32,0 3,5 3,4 3,5 3,8 20,8 26,8 17,2 8,2

1,11-2,912,235,120,818,911,919,812,0519,8618,1413,701añulataC

Comunidad Valenciana 62,5 84,5 102,7 95,9 11,0 11,4 12,0 11,5 31,9 35,3 21,5 -6,6

Extremadura 4,9 6,5 8,0 7,9 0,9 0,9 0,9 0,9 33,2 32,1 22,6 -1,5

9,45,313,040,721,39,29,27,26,524,425,123,51aicilaG

2,4-4,311,632,56,06,06,06,00,52,56,44,3ajoiRaL

0,44,01,522,914,713,618,816,912,5415,9310,9312,111dirdaM

6,45,239,920,763,40,45,35,39,533,439,529,91aicruM

2,05,81-8,845,81,11,15,13,12,92,93,116,7arravaN

País Vasco 20,0 22,8 27,2 25,9 3,5 3,1 3,2 3,1 24,3 13,9 19,1 -4,7

6,1129,392,541,231,13,02,02,01,99,25,10,1orejnartxE

seloñapsesoipicinuM:AIROMEMORP

Madrid y Barcelona 79,0 98,3 98,2 106,6 13,9 13,3 11,5 12,8 … 24,5 -0,2 8,5

Otros de más de 500.000 hab. 28,2 46,7 54,8 51,7 5,0 6,3 6,4 6,2 … 65,2 17,5 -5,6

Otros de más de 100.000 hab. 127,7 162,5 181,4 185,2 22,5 21,9 21,2 22,2 … 27,3 11,7 2,1

Resto de municipios 332,4 431,4 516,4 481,4 58,5 58,3 60,5 57,7 … 29,8 19,7 -6,8

launanóicairaVarutcurtsEsorueedsenollimedselliM

launanóicairaVarutcurtsEselimne,oremúN

DISTRIBUCIÓN DE LAS TASACIONES DE BIENES INMUEBLES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y TAMAÑO 

DE LOS MUNICIPIOS (a)

CUADRO A.4

Datos del ejercicio (miles de millones de euros y %)

FUENTE:  Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ET activas en cada año.

b. Incluye Ceuta y Melilla.
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2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Total ST activas 62 58 56 56 100,0 100,0 100,0 100,0 42,3 42,9 41,1 38,2

Relacionadas con EC (c) 12 12 13 13 46,2 47,8 51,3 51,8 49,8 50,4 50,4 46,4

Cliente principal => 50% 24 24 20 18 10,4 13,9 8,4 3,9 65,6 65,8 68,8 86,2

Cliente principal => 25% y < 50% 8 9 9 12 24,3 19,3 18,7 25,0 38,6 34,4 34,0 32,3

Cliente principal => 15% y <25% 7 8 7 7 10,8 13,8 14,3 7,8 19,8 18,1 17,5 19,3

9,012,010,018,015,113,72,53,867511otseR

Agrupaciones según

aportación del cliente

principal a los 

ingresos ordinarios (b)

Número de ST Ingresos ordinarios, en %
Peso del primer cliente y de

DEPENDENCIA DE LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN RESPECTO DE SUS CLIENTES (a) CUADRO A.5

Número y %

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 23 de junio de 2008.

a. Datos del conjunto de las ST activas en cada año.

b. Se han clasficado según la importancia relativa del cliente principal, si bien hay entidades con otros clientes, distintos del principal, que 

superan el 15% de los ingresos ordinarios.

c. Se incluyen las filiales y las participadas por EC. En bastantes casos, el socio mayoritario es, al mismo tiempo, el cliente principal. 

los que suponen, al menos, el 15% 
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2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

BALANCE

Activo total = Pasivo total 206.757 243.839 273.556 255.081 100,0 100,0 100,0 100,0 20,1 17,9 12,2 -6,8

Circulante 137.916 164.976 186.494 160.346 66,7 67,7 68,2 62,9 18,6 19,6 13,0 -14,0

8,117,417,717,410,335,729,620,72991.48992.57456.56577.55odazilivomnI

2,417,714,016,35,737,032,922,13957.59788.38452.17435.46soiporpsodnoF

0,81-1,215,616,132,149,649,645,74221.501842.821624.411702.89serodeercA

Resultados 41.386 54.357 58.994 52.330 20,0 22,3 21,6 20,5 34,8 31,3 8,5 -11,3

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

0,8-8,213,325,220,0010,0010,0010,001613.255102.006452.235317.134sosergnI1

Por tasación de inmuebles 412.007 510.049 571.004 519.922 95,4 95,8 95,3 94,1 20,3 23,8 12,0 -8,9

Constituir garantías hipotecarias (b) 374.070 477.077 529.149 473.772 86,6 89,6 88,3 85,8 20,2 27,5 10,9 -10,5

8,960,06-4,0910,91-1,01,02,0—896114820.1453)c(CEasadigixE

7,738,257,526,24-6,04,03,03,0250.3712.2154.1451.1)d(FFyCII,sorugeS

1,86,823,61-9,527,75,61,68,8004.24722.93394.03034.63)e(senifsortO

Por otros servicios 16.220 18.826 22.100 23.743 3,8 3,5 3,8 4,3 123,2 16,1 17,4 7,4

Financieros 2.457 2.029 3.468 5.429 0,6 0,4 0,6 1,0 61,5 -17,6 70,9 56,5

2,11-2,9617,130,76,03,02,02,0622.3136.3943.1420.1sortO

8,5-8,212,226,022,68-1,482,48-9,48-658.574-372.505-330.844-106.663-sotsaG2

De personal -47.443 -57.240 -68.069 -76.540 -11,0 -10,8 11,4 -13,9 20,8 20,7 18,9 12,4

Por servicios profesionales -265.155 -325.370 -365.003 -329.431 -61,4 -61,1 -61,0 -59,6 23,7 22,7 12,2 -9,7

De los que: Tasadores -221.348 -269.944 -297.615 -267.261 -51,3 -50,7 -49,7 -48,4 19,6 22,0 10,3 -10,2

Otros generales -46.169 -55.167 -61.751 -58.500 -10,7 -10,4 -10,2 -10,6 15,2 19,5 11,9 -5,3

Financieros -667 -826 -1.106 -1.492 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 4,5 18,4 33,9 34,9

Amortización y provisiones -7.167 -9.430 -9.344 -9.893 -1,7 -1,8 -1,4 -1,8 -26,1 31,6 -0,9 5,9

3 Resultados ordinarios 65.112 84.221 94.928 76.460 15,1 15,8 15,9 13,8 34,6 29,4 12,7 -19,5

4 Resultados extraordinarios -2.526 -1.182 -4.523 -211 -0,6 -0,2 -0,4 0,0 -57,2 -50,2 282,7 -95,3

5 Resultados antes de impuestos 62.586 83.039 90.405 76.249 14,5 15,6 15,5 13,8 47,3 32,7 8,9 -15,7

9,32-6,98,231,183,4-2,5-4,5-0,5-719.32-214.13-376.82-395.12-sotseupmI6

7 Resultado contable 40.990 54.357 58.995 52.330 9,5 10,2 10,3 9,5 33,5 32,6 8,5 -11,3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8,10,03,3-0,9-75659526nóicasatedsedadeicoS

Filiales de EC  (f) 8 8 9 9 — — 12,5 —

Participadas por EC 4 4 4 4 — — — —

——3,6-7,21-34346405sartO

1—1—savitcanI — — — —

Empleados en plantilla de ST 1.645 1.786 2.016 2.071 18,1 8,6 12,9 2,7

5,1-7,0-1,68,8737.9888.9859.9983.9serodasaT

3,15,56,06,5-265555625325sodalucniV

7,1-0,1-4,68,9571.9333.9234.9668.8sodalucnivoN

Sucursales o delegaciones de ST 306 293 334 350 7,0 -4,2 14,0 4,8

Variación anual

Número Variación anual

arutcurtsEsorueedseliM

BALANCE Y RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (a) CUADRO A.6

Datos a fin de ejercicio y resultados del ejercicio (miles de euros y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de junio de 2007.

a. Datos del conjunto de las ST existentes a fin de cada año.

b. Con independencia de que la operación hipotecaria llegue a perfeccionarse o no. Básicamente, préstamos en los que los bienes se valoran según 

lo establecido en la sección segunda, del capítulo II, del Real Decreto 685/1982 y en la Orden de 30 de noviembre de 1994.

c. Requeridas por las normas contables que rigen a las entidades de crédito.

d. Incluye el inmovilizado de cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, el patrimonio de instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias y el de fondos de pensiones.

e. Incluye los expedientes de expropiación, los seguros de daños y otros no incluidos en los epígrafes, por responder, por ejemplo, a requerimientos 

de registradores mercantiles, de auditores, etc.; además, contiene pequeñas discrepancias, debidas a que la informacion de detalle se recoge en un 

impreso distinto.

f. Sociedades en las que una EC es accionista mayoritario.



Mercat immobiliari
a Catalunya
Evolució i perspectiva

Número             2007

Zones d'estudi:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Barcelona-ciutat.
Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma
de Gramenet i Tiana.
Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de
Llobregat i Sant Boi de Llobregat.
Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei,
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i
Sant Just Desvern.
Sabadell i Terrassa.
Girona-ciutat.
Tarragona-ciutat i Reus.
Lleida-ciutat.
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Nombre total d'operacions de venda
Totes les zones

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Secretaria d’Habitatge

Àmbit territorial de l'estudi

L'evolució del mercat residencial ha estat marcada per una reducció en el nombre d'operacions en el conjunt
de les vuit àrees urbanes que han estat objecte d'avaluació, tal i com ja s'apuntava, per part dels agents de la
propietat immobiliària, en el darrer semestre.
Segons els segments de preus, tot i que l'evolució negativa ha estat general, els habitatges amb preus fins els 150.000
euros han presentat una desacceleració més sostinguda, i el segment d'entre 240.000 euros i 270.000 euros, un
decreixement més notable.
Per tipologies, el segment de mercat de pisos ha presentat, per quart semestre consecutiu, una disminució en el
nombre d'operacions, que ha estat la més notable d'entre tots els tipus d'habitatge i s'ha reproduït en les vuit zones
objecte d'estudi. A continuació, amb una intensitat menor, en el decreixement, s'han situat els habitatges unifamiliars
aïllats. I on el decreixement ha estat menys intens, tot i que notable, ha estat en els tipus d'habitatges apartament-
estudi i unifamiliar arrenglerat.
Pel que fa a les superfícies dels habitatges, tots els segments han presentat una contracció en el nombre d'operacions.
Aquesta disminució, però, ha estat més sostinguda en el cas del segment d'habitatges de superfícies inferiors als 70m².
Les previsions dels agents de la propietat immobiliària, per als propers sis mesos, apunten a un manteniment
d'aquesta situació del mercat residencial, determinada per la contracció en el nombre d'operacions de tots els segments
d'habitatges - segons preus, superfície i tipologia -.  El compliment d'aquestes previsions, en general, vindrà determinat,
en gran mesura, pel comportament que es registri a la ciutat de Barcelona.

En opinió dels agents de la propietat immobiliària
consultats, l'evolució del mercat residencial restarà limi-
tada per l'elevat cost de les hipoteques, seguit dels preus
massa elevats dels habitatges, tal i com ha succeït en
els darrers sis mesos. Això fa preveure un manteniment
dels elevats preus dels habitatges.

NOTA: Per entendre les variacions en els preus hem de recordar
que, des de fa dues consultes, s'ha modificat l'estratificació de preus
per adaptar-la a la realitat del mercat, unificant els dos trams per
sota de 150.000 euros, i subdividint el tram per sobre de 270.000
euros: de 270.000 a 330.000 i de més de 330.000 euros.
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1 Comportament del mercat residencial

1

Nota: en tots els quadres, la columna “sense canvis” indica el percentatge dels
agents de la propietat immobiliària que manifesten que el nombre d’operacions de
compravenda ha estat semblant al del semestre anterior. La columna “saldo” indica
la diferència algebràica entre els percentatges dels agents que manifesten que el
nombre d’operacions ha estat superior que en el semestre anterior i el dels que
manifesten que ha estat inferior.

1 Volum d'operacions realitzades

1  Factors limitatius de la dinàmica futura del mercat2

Evolució recent: Perspectives
XI-06 a IV-07 V-07 a X-07
Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 19,8 -61,2 31,9 -18,7
Zona 1 23,5 -50,3 28,4 -14,8
Zona 2 11,8 -82,4 26,5 -50,0
Zona 3 29,4 -70,6 52,9 -23,5
Zona 4 43,2 -46,0 10,4 -55,2
Zona 5 17,5 -47,3 40,3 -28,1
Zona 6 15,6 -78,2 45,3 +7,9
Zona 7 3,1 -72,3 35,4 -9,2
Zona 8 22,9 -77,1 17,1 -25,7

Tal i com ja indicaven els agents en la darrera consulta, el
nombre d'operacions realitzades en els darrers sis
mesos s'ha reduït notablement. Totes les zones objecte
d'estudi han registrat una reducció en el nombre d'operacions.
El decreixement s'ha produït de forma molt notable a la zona
2 (Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Santa
Coloma  de Gramenet i Tiana), seguida de les zones 6, 8, 7,
i 3. Les tres zones restants (1, 5 i 4) presenten un balanç
negatiu de la seva activitat però menys intens. Cal fer palès
que la zona 1 (Barcelona ciutat) obté el saldo més negatiu
dels darrers sis anys.
Pel proper semestre, les previsions semblen confirmar
la continuïtat d'aquesta dinàmica, encara que de for-
ma menys intensa. Segons els agents consultats, totes
les àrees analitzades presenten un balanç negatiu a excepció
de la zona 6 (Girona-ciutat), que obté un saldo positiu de
7,9.

S'ha produït un canvi en l'ordre dels factors limitatius dels
mercat esmentat pels agents de la propietat immobiliària,
aquests assenyalen en un 41,3% l'elevat cost de les hipote-
ques com el principal factor restrictiu del creixement del mercat
residencial, en les vuit zones estudiades.
Els preus massa elevats dels habitatges és citat com a segon
factor limitatiu de l'evolució del nombre d'operacions, en un
33,3% de les respostes.
La feblesa de la demanda es posiciona en el tercer lloc de
l'escala de factors restrictius de l'evolució del mercat en un
17,7%, encara que amb una incidència menys determinant
que els dos primers, en opinió dels agents.
Finalment, es troba la manca d'oferta d'habitatges prou
diversificada (en el 3,7% dels casos) i els pocs incentius
fiscals a l'adquisició de l'habitatge (2,8%).

Previsions proper semestre: V-06 a X-07
Factors %
Cost elevat de les hipoteques 41,3
Preus massa elevats dels habitatges 33,3
Feblesa de la demanda d'habitatges                                      17,7
Manca d'oferta d'habitatges prou diversificada                        3,7
Pocs incentius fiscals a l'adquisició de l'habitatge                 2,8
Altres raons 1,4
Total 100,0
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2 El mercat segons preus

2 Fins a 150.000 euros

Evolució recent: Perspectives:
XI-06 a IV-07 V-07 a X-07

2 De 240.000 a 270.000 euros

2 De 270.000 a 330.000 euros

2 De més de 330.000 euros

De 150.000 a 240.000 euros

1

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 48,4 -24,2 58,4 -17,6
Zona 1 51,5 -29,1 52,3 -33,5
Zona 2 50,0 -40,0 50,0 -50,0
Zona 3 86,7 -13,3 93,3 +6,7
Zona 4 30,4 -34,8 58,3 -41,7
Zona 5 42,6 -13,0 55,3 -8,9
Zona 6 53,3 -37,1 71,0 -22,6
Zona 7 43,7 +6,3 45,3 +32,9
Zona 8 37,1 -40,1 82,9 -17,1

22

3

4

5

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 33,0 -26,8 38,5 -10,5
Zona 1 39,2 -30,7 32,9 -10,1
Zona 2 33,4 -25,0 65,4 -3,8
Zona 3 35,3 -64,7 41,2 +11,8
Zona 4 33,4 -25,0 37,5 -20,9
Zona 5 34,6 0,0 28,0 +8,8
Zona 6 25,0 -59,4 42,2 -17,2
Zona 7 38,1 +7,9 50,8 -27,0
Zona 8 5,7 -37,1 31,4 -11,4

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 34,9 -53,7 41,2 -17,4
Zona 1 51,2 -40,0 39,0 -8,2
Zona 2 16,6 -75,0 35,7 -42,9
Zona 3 41,2 -58,8 41,2 -47,0
Zona 4 39,3 -60,7 29,2 -29,2
Zona 5 40,4 -31,6 50,9 -17,5
Zona 6 11,3 -85,5 46,7 +14,5
Zona 7 23,4 -51,6 51,6 -48,4
Zona 8 17,2 -82,8 18,2 -15,2

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 37,4 -45,0 43,4 -31,0
Zona 1 48,6 -29,0 43,5 -14,3
Zona 2 28,0 -72,0 38,5 -61,5
Zona 3 47,1 -52,9 29,4 -47,0
Zona 4 17,8 -46,4 26,9 -50,1
Zona 5 63,6 -36,4 66,7 -33,3
Zona 6 19,4 -54,8 48,4 -19,4
Zona 7 11,1 -63,5 30,2 -44,4
Zona 8 39,4 -60,6 42,4 -57,6

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 29,5 -44,1 37,2 -32,8
Zona 1 29,4 -27,0 38,0 -9,2
Zona 2 25,0 -67,8 20,0 -60,0
Zona 3 52,9 -47,1 29,4 -58,8
Zona 4 3,4 -41,4 3,5 -34,5
Zona 5 56,4 0,0 66,7 -33,3
Zona 6 32,7 -63,5 37,1 -62,9
Zona 7 19,0 -81,0 30,2 -44,4
Zona 8 15,2 -84,8 45,5 -30,3

Totes les zones

Fins a 150.000 euros
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Zones Han augmentat Han augmentat Han augmentat Han augmentat S’han Han
més d’un 20% d’un 10 a un 20% d’un 5 a un 10% menys d’un 5% mantingut disminuït

Totes les zones 0,2 7,2 31,2 16,0 31,4 14,0
Zona 1 0,6 6,4 38,7 15,0 27,2 12,1
Zona 2 0,0 0,0 21,9 9,3 34,4 34,4
Zona 3 0,0 23,5 23,5 23,6 29,4 0,0
Zona 4 0,0 0,0 20,8 31,0 24,1 24,1
Zona 5 0,0 7,1 39,3 16,1 12,5 25,0
Zona 6 0,0 1,6 14,1 10,9 57,8 15,6
Zona 7 0,0 21,5 18,5 7,7 49,2 3,1
Zona 8 0,0 0,0 57,1 34,3 5,7 2,9

2 Comentaris

2

3 Dinàmica comercial (*)

3 Evolució recent 3 Perspectives

*Termini de temps per a realitzar una operació de venda.

Evolució dels preus

6

7

1 2

Evolució recent: XI-06 a IV-07
Zones Menys D’1 a 3 De 3 a 6 Més de

d’1 mes  mesos mesos 6 mesos
Totes les zones 3,4 22,3 45,0 29,3
Zona 1 3,5 12,9 50,9 32,7
Zona 2 0,0 3,0 30,3 66,7
Zona 3 0,0 11,8 35,3 52,9
Zona 4 0,0 6,9 51,7 41,4
Zona 5 0,0 17,5 68,5 14,0
Zona 6 15,6 18,8 37,5 28,1
Zona 7 0,0 52,3 30,8 16,9
Zona 8 0,0 62,9 31,4 5,7

Perspectives: IV-07 a X-07
Zones                                    Sense canvis Saldo
Totes les zones 63,7 +32,3
Zona 1 59,9 +40,1
Zona 2 74,2 +6,4
Zona 3 62,5 +37,5
Zona 4 62,1 +37,9
Zona 5 71,4 +21,4
Zona 6 87,5 +12,5
Zona 7 58,5 +41,5
Zona 8 28,6 +48,6

Perspectives: XI-06 a IV-07

Evolució recent: XI-06 a IV-07

Zones Augmentaran Augmentaran Augmentaran Augmentaran Es Disminuiran
més d’un 20% d’un 10 a un 20% d’un 5 a un 10% menys d’un 5% mantindran

Totes les zones 0,0 0,2 13,8 18,0 47,1 20,8
Zona 1 0,0 0,6 20,1 20,7 36,8 21,8
Zona 2 0,0 0,0 3,3 6,7 53,3 36,7
Zona 3 0,0 0,0 0,0 23,5 35,3 41,2
Zona 4 0,0 0,0 20,7 0,0 69,0 10,3
Zona 5 0,0 0,0 3,5 19,3 59,6 17,5
Zona 6 0,0 0,0 4,7 10,9 67,2 17,2
Zona 7 0,0 0,0 15,2 19,7 43,9 21,2
Zona 8 0,0 0,0 23,5 35,3 29,4 11,8

El volum d'operacions que ha registrat el mercat d'habitatges en els últims sis mesos, segons els agents consultats, ha
presentat una evolució negativa en tots els segments de preus i en set de les vuit àrees estudiades.
El segment de preus que ha registrat una disminució més moderada ha estat el tram de menys de 150.000 euros,  tot  i que
set de les vuit àrees han presentat un decreixement del nombre d'operacions en aquest segment. El segment de preus que
ha presentat una disminució més accentuada en el nombre d'operacions, han estat, en primer lloc, el segment de preus
entre els 240.000 i els 270.000 euros, seguit del 270.000 a 330.000 euros i finalment el de més de 330.000 euros. Tot i que
amb ritmes de decreixement diferents, totes les àrees objecte d'estudi presenten aquest balanç negatiu en els trams de
preus esmentats.
Les previsions dels agents per al proper semestre, no semblen apuntar cap canvi o inflexió en la dinàmica general observa-
da en els últims sis mesos. Per segments, sembla apuntar-se una certa contenció en la reducció del nombre d'operacions
en els preus inferios als 270.000 euros, i un manteniment del comportament dels segments superiors.

En aquest darrer semestre, els preus dels habitatges han presentat un comportament sostingut. Així, un 47,2% dels
agents consultats afirmen que els preus han augmentat menys d'un 10%, un 31,4% dels agents consultats afirmen que els
preus s'han mantingut, i un 14,0% que han disminuït. Tan sols un 7,4% dels agents opinen que els preus han augmentat
més d'un 10%. Val la pena assenyalar, pel seu pes específic en el mercat, que la ciutat de Barcelona i la primera corona
metropolitana, presenten el mateix comportament que el conjunt de les zones.
Les previsions apuntades pels agents per al proper semestre, sembla que la contenció dels preus es consolida. Un
47,1% dels agents preveu que els preus es mantindran i un 31,8% que augmentaran menys d'un 10%, d'aquests, el 18,0%
preveu un augment inferior al 5% i un 13,8% un increment situat entre el 5% i el 10%. Finalment, assenyalar que el 20,8%
dels agents consideren que els preus disminuiran en els propers sis mesos.



4 El mercat segons tipologies

4 Pis

4 Apartament/estudi

4 Unifamiliar aïllat

Evolució recent:
X-06 a IV-07

Perspectives:
V-07 a IV-07

4 Unifamiliar arrenglerat

1

2

3

4

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 49,8 -38,0 45,3 -30,1
Zona 1 57,9 -32,1 50,3 -30,1
Zona 2 52,2 -30,4 51,9 -33,3
Zona 3 66,7 -33,3 53,3 -33,3
Zona 4 44,8 -55,2 44,8 -41,4
Zona 5 58,9 -5,3 58,9 -41,1
Zona 6 64,1 -26,7 50,0 -13,0
Zona 7 20,6 -79,4 27,0 -44,4
Zona 8 20,0 -57,2 20,0 0,0

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 51,7 -44,1 52,7 -22,9
Zona 1 65,0 -32,4 52,3 -21,9
Zona 2 47,8 -52,2 61,6 -30,8
Zona 3 66,7 -33,3 60,0 -13,4
Zona 4 34,5 -58,7 44,8 -27,6
Zona 5 73,2 -26,8 58,9 -41,1
Zona 6 29,6 -57,8 51,9 -18,5
Zona 7 38,0 -54,0 60,3 -14,3
Zona 8 28,6 -71,4 28,5 -14,3

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 51,3 -37,7 51,7 -1,1
Zona 1 58,4 -34,2 53,2 +8,8
Zona 2 39,2 -52,2 50,0 -34,6
Zona 3 73,3 -26,7 86,7 +13,3
Zona 4 52,0 -48,0 40,0 +28,0
Zona 5 58,2 +1,8 50,9 -9,1
Zona 6 45,3 -48,4 46,9 +6,3
Zona 7 33,9 -56,5 54,0 +1,6
Zona 8 48,6 -51,4 45,7 -54,3

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 23,1 -54,1 34,6 -11,6
Zona 1 32,8 -39,6 36,6 -13,2
Zona 2 9,4 -78,2 23,5 -47,1
Zona 3 29,4 -70,6 47,1 -17,7
Zona 4 10,3 -34,5 17,3 -20,7
Zona 5 24,6 -40,4 28,1 -5,3
Zona 6 17,1 -79,7 48,4 +11,0
Zona 7 9,3 -63,1 41,5 -3,1
Zona 8 28,6 -71,4 17,1 -25,7

Pis

Totes les zones
Com en les darreres consultes, el segment de mercat de
la tipologia "pis" ha registrat un balanç negatiu en el
conjunt.En aquest darrer semestre, però, la  disminunició
ha estat força més important, tant pel conjunt del mercat,
com per casdascuna de les zones objecte d'estudi.
El segment de mercat de la tipologia "apartament/estudi"
ha presentata un comportament similar a la del "pis",
tot i que amb una disminució en el nombre d'operacions
proporcionalment menor. Set de les vuit zones han presentat
un balanç negatiu, i tan sols la zona 5 (Sabadell-Terrassa)
ha obtingut un balanç lleugerament positiu (+1,8). Els
segments de mercat de les tipologies d'habitatges
unifamiliars, han mantingut la mateixa dinàmica de
desacceleració en el nombre d'operacions que en els darrers
semestres.
Les previsions per al proper semestre no apunten grans
canvis en cap de les diferents tipologies. Assenyalar una
certa desacceleració en la dinàmica decreixent en el nom-
bre d'operacions, principalment pel que fa a la tipologia
"apartament/estudi" i "pis".
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5 El mercat segons superfícies

Menys de 70 m²

5 de 70 a 90 m²

5 de 91 a 120 m²

Evolució recent:
XI-06 a IV-07

Perspectives:
V-06 a IX-07

5 de més de 120 m²

1

2

3

4

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 41,2 -45,0 40,0 -30,0
Zona 1 44,3 -31,5 47,3 -15,1
Zona 2 38,7 -61,3 26,6 -60,0
Zona 3 64,7 -35,3 35,3 -52,9
Zona 4 27,6 -65,6 25,0 -53,6
Zona 5 74,5 -25,5 41,8 -25,4
Zona 6 32,7 -59,7 48,4 -51,6
Zona 7 20,7 -67,9 38,1 -36,5
Zona 8 20,0 -57,2 15,2 0,0

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 35,2 -40,0 42,7 -8,3
Zona 1 55,5 -24,7 48,4 +0,6
Zona 2 38,7 -54,9 41,9 -32,3
Zona 3 70,6 -29,4 47,1 -41,3
Zona 4 31,1 -20,7 46,4 -32,2
Zona 5 31,6 +1,8 28,1 -8,9
Zona 6 12,9 -74,2 43,5 +8,1
Zona 7 13,9 -58,5 48,4 -23,4
Zona 8 8,6 -91,4 21,2 +6,0

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 48,6 -19,2 44,7 +13,9
Zona 1 61,2 -9,4 50,6 +1,8
Zona 2 40,6 -3,2 44,1 +38,3
Zona 3 52,9 -35,3 23,5 +5,9
Zona 4 35,8 0,0 34,8 +13,0
Zona 5 54,6 +20,0 30,9 +18,1
Zona 6 34,3 -53,1 48,4 +11,0
Zona 7 34,3 -37,5 45,3 +42,1
Zona 8 45,7 -54,3 48,5 -3,1

Superfícies menors de 70 m2

Totes les zones

En els últims sis mesos, segons els agents consultats, el
volum d'operacions de compravenda d'habitatges segons la
seva superfície, ha registrat una contracció en tots els
segments. Aquesta contracció ha estat més sostinguda en
el cas dels habitatges de menys 70 m² (a excepció de
Sabadell i Terrassa (zona 5) que han presentat un
comportament positiu i de la zona 4 que s'ha mantingut), i
més accentuada en els habitatges que superen els 70 m²,
especialment, pels de superfícies superiors als 120 m².
Les previsions que els agents realitzen per al proper semes-
tre, apunten una recuperació pel que fa als habitatges
amb superfície menor als  70 m². Per a la resta de segments
preveuen un decreixement sostingut en el nombre
d'operacions del segment d'entre 70 i 90 m² i decreixement
més radical dels segments d'habitatges amb superfícies
superiors als 90 m².

Zones Sense canvis Saldo Sense canvis Saldo
Totes les zones 41,7 -49,9 44,7 -46,1
Zona 1 46,7 -38,9 48,5 -38,1
Zona 2 38,7 -54,9 35,5 -58,1
Zona 3 64,7 -35,3 35,3 -52,9
Zona 4 34,5 -58,7 10,8 -75,0
Zona 5 78,2 -21,8 63,7 -32,7
Zona 6 23,1 -73,1 46,8 -50,0
Zona 7 22,2 -77,8 38,1 -61,9
Zona 8 20,0 -57,2 45,5 -30,3
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8 ESTUDI DE LA OFERTA O DE COMPETÈNCIA 
 
Actualment i segons dades de l’Ajuntament de Manresa només hi ha CONSTRUCCIONS 
PERRAMON i COTS I CLARET amb obres de rehabilitació integral iniciades (el volum real de 
construcció d’aquestes empreses no ha estat facilitat així que caldria una investigació amb més 
profunditat per determinar la importància real d’aquestes empreses en el sector concret de 
rehabilitacions d’edificacions). 
 
 
COTS I CLARET és una empresa molt diversificada dintre del sector de la construcció i considerada 
una de les empreses “grans” de Manresa en el sector de la construcció. 
Segons informació aportada pel Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Manresa el volum 
màxim d’ingressos és generat per: 
 
- Enderrocs 
- Naus Industrials 
- Grans Promocions d’Obra Nova. 
- Darrerament algunes Rehabilitacions. 
 
 
CONSTRUCCIONS PERRAMON és una empresa poc diversificada i considerada una empresa 
mitjana, en termes econòmics, de Manresa en el sector de la construcció. 
Segons informació aportada pel Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Manresa el volum 
màxim d’ingressos és generat per: 
 
- Promocions petites i mijanes d’obra nova 
- Reformes 
- Restauracions de façanes 
- Rehabilitacions.  
 
Així que CONSTRUCCIONS PERRAMON sería la màxima competència pel que fa al nivell 
d’especialització en el sector de les obres de rehabilitació i d’altra banda COTS I CLARET ho faria 
en quant a capacitat d’operativitat com a empresa gran. 
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Segons dades de IDESCAT, es mostra la relació de projectes iniciats, segons visats, i la relació de 
projectes acabats, segons cèdul.les d’habitabilitat i certificats de final d’obra, a Catalunya en el 
període 2000-2007. 
 
INICIATS / INICIATS ACABATS

ACABATS Projecte Visats Cèdul.les Certificats 
ANY Col.legis Aparelladors Habitabilitat Finals d'obra
2000 78.519 54.348 57.638
2001 67.794 60.085 65.556
2002 74.498 61.556 65.538
2003 88.649 56.939 68.798
2004 96.481 59.650 71.101
2005 110.513 65.750 78.403
2006 127.117 67.851 77.309
2007 85.515 74.320 79.580

 
*Cal destacar el fort augment dels projectes visats dels anys 2005 i sobretot 2006 que coincideix 
amb l’entrada en vigor, el 17 de març de 2006, del Codi Tècnic de l’Edificació a través del Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
Segons dades de IDESCAT, es mostra la relació de projectes iniciats, segons visats, i la relació de 
projectes acabats, segons cèdul.les d’habitabilitat i certificats de final d’obra, a Manresa en el 
període 2000-2007. 
 
INICIATS / INICIATS ACABATS

ACABATS Projecte Visats Cèdul.les Certificats 
ANY Col.legis Aparelladors Habitabilitat Finals d'obra
2000 871 710 659
2001 904 710 734
2002 517 754 595
2003 1.500 781 786
2004 1.238 628 654
2005 878 877 1.052
2006 1.777 883 1.004
2007 971 683 827

 
*Cal destacar el fort augment dels projectes visats de l’any 2006 que coincideix amb l’entrada en 
vigor, el 17 de març de 2006, del Codi Tècnic de l’Edificació a través del Real Decreto 314/2006. 
Tot i que tenim un augment considerable en els anys 2003 i 2004 causats per l’augment de la 
demanda. 
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Habitatges rehabilitats i subvencions. 2007.
Comarques, àmbits i províncies.

Subvencions
actuacions actuacions Habitatges  potencials(1)

iniciades acabades subvencionats (milers d'euros)

Alt Camp   52   14   52  123,88
Alt Empordà   5   21   5  15,53
Alt Penedès   333   126   333  656,43
Alt Urgell   69   56   69  235,91
Alta Ribagorça   18 -   18  77,31

Anoia   153   205   153  218,39
Bages   300   169   300  831,10
Baix  Camp   308   71   308  636,96
Baix Ebre   163   145   163  536,95
Baix Empordà   125   86   125 1 172,95

Baix Llobregat  5 365  4 023  5 364 7 717,11
Baix Penedès   31 -   31  78,00
Barcelonès  14 156  12 129  14 149 24 286,31
Berguedà   148   88   148  475,07
Cerdanya   40   29   40  120,86

Conca de Barberà   89   42   89  215,74
Garraf   275   326   272  487,96
Garrigues   77   52   77  146,44
Garrotxa   99   204   99 350,33
Gironès   498   427   497 1 125,21
Maresme  1 146  1 132  1 146 2 331,25
Montsià   6   9   6  4,72
Noguera   113   87   113 166,41
Osona   158   290   158  616,15
Pallars Jussà   70   57   70  227,45
Pallars Sobirà   38   66   38  219,26
Pla d'Urgell   20   27   20  43,80
Pla de l'Estany   17   33   17  65,37
Priorat   22   40   22  80,67
Ribera d'Ebre   12   29   12  6,43
Ripollès   60   15   60  361,24
Segarra   22   39   22  71,28
Segrià   420   411   420  706,31
Selva   45   79   45 168,67
Solsonès   23   32   23 163,91
Tarragonès   398   124   398 1 099,65
Terra Alta   19   18   19  51,85
Urgell   22   18   22  46,47
Val d'Aran   2   1   2  8,43
Vallès Occidental  2 729  3 732  2 729 6 890,94
Vallès Oriental  1 108   813  1 108 1 921,38

Catalunya  28 754  25 265  28 742 54 760,09

Àmbit Metropolità  25 112  22 281  25 101 44 291,38
Comarques Gironines   849   865   848 3 259,29
Camp de Tarragona   900   291   900 2 234,90
Terres de l'Ebre   200   201   200  599,95
Àmbit de Ponent   674   634   674 1 180,70
Comarques Centrals   782   784   782 2 304,63
Alt Pirineu i Aran   237   209   237 889,22
Barcelona  25 870  23 025  25 859 46 428,74
Girona   889   892   888 3 377,33
Lleida   895   856   895 2 119,17
Tarragona  1 100   492  1 100 2 834,86

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General d'Habitatge.
(1)

13.30
Habitatges rehabilitats

Subvencions potencials que correspondrien als habitatges amb subvenció amb informe jurídic favorable i import dels ajuts resolts en el Programa 
2007.
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INFORME DE REHABILITACIÓ PROTEGIDA PERÍODE 2004-2008 (Dades de www.gencat.cat): 
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Quadre 4.2.1 
Rehabilitació protegida d'habitatges. 2004-2008*  
 
 
 

actuacions aprovades      Total
(nombre d'habitatges) 2004 2005 2006 2007 2008* 2004-08
       
Barcelona 22.608 9.694 19.818 25.870 23.046 101.036
Girona 905 95 1.385 889 1.202 4.476
Lleida 486 1.057 1.273 895 859 4.570
Tarragona 1.082 429 2.124 1.100 761 5.496
       
Catalunya 25.081 11.275 24.600 28.754 25.868 115.578

 
* Xifres provisionals. Vegeu detall en el quadre 4.2.2 
Les dades inclouen qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o de l'Estat 
Font: Secretaria d'Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre 4.2.2 
Rehabilitació protegida d'habitatges. Actuacions iniciades. Any 2008* 
Nombre d'habitatges 
 
  Plans anteriors  Convocatòria 2008  Total 

Barcelona* 567  22.479  23.046 

Girona 0  1.202  1.202 

Lleida 22  837  859 

Tarragona 0  761  761 

Total 589  25.279  25.868 
 
* Dades provisionals fins a 15 de setembre de 2008.  
Font : Secretaria d’Habitatge 
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Quadre 4.2.3 
Ajuts a la rehabilitació segons tipus d'obres.  
Convocatòria 2008* 
 

  %/total
Tipologia d'obres de rehabilitació edificis habitatges habitatges
    

Edificis     
Patologies  
Edificis amb patologies estructurals 863 12.676 30,4
Edificis afectats per deficiències constructives 1.465 22.766 54,5
Elements puntuals en situació de risc 808 13.924 33,3
Accessibilitat  
Instal·lació d'ascensor amb creació d'itinerari practicable global 359 4.669 11,2
Instal·lació d'ascensor 694 9.260 22,2
Supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor existent 111 2.456 5,9
Instal·lacions  
Adequació xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas canalitzat 862 13.245 31,7
Sostenibilitat  
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic del forat o buit 39 273 0,7
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic dels paraments massissos 58 528 1,3
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic dels paraments i els forats o 
buits 57 395 0,9
Instal·lació d'energies alternatives (placa solar o fotovoltaica) 21 89 0,2
    

Habitatges     
Actuacions destinades a dotar l'habitatge de les condicions mínimes 
d'habitabilitat 285 23,6
Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de l'interior de 
l'habitatge 968 80,0
Adaptació mobilitat interior de l'habitatge, amb o sense itinerari 
practicable 128 10,6
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic del forat o buit 90 7,4
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic dels paraments massissos 32 2,6
Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic dels paraments i els forats o buits  73 6,0

 
Nota:  La suma d'expedients i habitatges segons el tipus d'obra és major que el total de la convocatòria perquè un mateix expedient 
pot realitzar més d'un tipus d'obra. 
* Dades de les sol·licituds entrades fins a 15 de setembre de 2008 
Font : Secretaria d’Habitatge 
 
Gràfic 4.2.1 
Obres de rehabilitació en edificis, segons grans tipologies 
Sol·licituds convocatòria 2008* 
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Font : Secretaria d’Habitatge 
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Quadre 4.2.4 
Sol·licituds de Tests de l'Edifici (TEDI) i d’Informes d'Idoneïtat (III) per províncies. 
2005-1r semestre 2008 
 

  2006 2007 2008* Total 2005-2008 
Província Edificis Habitatges Edificis Habitatges Edificis Habitatges Edificis Habitatges 

Barcelona 2.633 41.710 2.616 39.676 1.784 26.722 11.286 178.782

Girona 209 2.496 185 2.142 179 1.792 796 9.209

Lleida 155 1.362 387 3.167 223 1.738 982 8.402

Tarragona 155 2.429 134 2.091 165 3.081 745 11.875

Total  3.152 47.997 3.322 47.076 2.351 33.333 13.809 208.268

                  
IIIs sol·licitats            

  2006 2007 2008* Total 2005-2008 
Província   Habitatges   Habitatges   Habitatges   Habitatges 

Barcelona   522  406  349   2.290

Girona   180  142  97   688

Lleida   213  166  223   991

Tarragona   257  278  182   1.218

Total   1.172  992  851   5.187

 
* Dades 2008 fins a 30 de juny 
Font : Secretaria d’Habitatge 
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Quadre 4.2.5 
Sol·licituds de TEDI segons el tipus d'obra a realitzar. Primer semestre de 2008 
 

 
%/total 

habitatges* 
Rehabilitació d'edificis amb patologies estructurals 26,1 

Rehabilitació d'edificis afectats per deficiències constructives 35,7 

Rehabilitació d'elements puntuals  en situació de risc 26,9 

Instal·lació d'ascensor amb creació d'itinerari practicable global 13,9 

Instal·lació d'ascensor 23,4 

Supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor existent 7,9 

Adequació de les xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas canalitzat 24,9 

Millora d'aïllament tèrmic i/o acústic 3,3 

Instal·lació d'energies alternatives (placa solar o fotovoltàica) 0,5 

Actuacions mixtes 0,3 
 
*Els percentatges no sumen 100% perquè hi ha intervencions amb obres de diversos tipus. 
Font : Secretaria d’Habitatge 
 
 
 
Quadre 4.2.6 
Sol·licituds de III segons el tipus d'obra a realitzar. Primer semestre de 2008 
 
  %/total 

habitatges* 

Actuacions destinades a dotar l'habitatge de les condicions mínimes d'habitabilitat 45,6 

Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge 37,1 

Adaptació interior de l'habitatge, amb o sense itinerari practicable 21,7 

Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic 40,8 

Actuacions en cas d'habitatges unifamiliars 40,0 
 
*Els percentatges no sumen 100% perquè hi ha intervencions amb obres de diversos tipus. 
Font : Secretaria d’Habitatge 
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Quadre 4.2.7 
Obres de rehabilitació del parc d’habitatges gestionat per ADIGSA,  
segons nombre d'habitatges i PDOR*,  
1r semestre 2008 
 
PDOR* Habitatges Barris Municipis 
PDOR 16 40 1 1 
PDOR 17 1.595 20 12 
Total 1.635 21 13  

*Pla d'Obres Revisat: Obres de rehabilitació a realitzar en el parc públic d’habitatges que gestiona ADIGSA 
Font : elaboració de la Secretaria d’Habitatge a partir de dades d’ADIGSA 
 
 
 
Quadre 4.2.8 
Inversió en obres de rehabilitació del parc d’habitatges gestionat per ADIGSA,  
segons pressupost i PDOR 
(en milers d'euros) 
 
PDOR* Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
PDOR 16 125       125
PDOR 17 8.647 726 1.533 210 11.116
Total 8.772 726 1.533 210 11.241

 
*Pla d'Obres Revisat: Obres de rehabilitació a realitzar en el parc públic d’habitatges que gestiona  ADIGSA 
Font: elaboració de la Secretaria d’Habitatge a partir de dades d’ADIGSA 
 
 
Quadre 4.2.9 
Instal·lació d'ascensors en el Parc Públic d’habitatge gestionat per ADIGSA.  
1r semestre 2008 
 
    Habitatges Import
Població Edificis afectats subvencions (euros)
l'Hospitalet de Llobregat 2 40 95.672
Martorell 4 32 192.000
Mataró 1 19 49.861
Sabadell 3 45 146.454
Terrassa 1 10 41.792
Vilafranca del Penedès 5 40 240.000
Lleida 1 6 36.000
Mollerussa 1 6 30.557
Total 49 518 832.337

*subvenció del 60% o 45% del pressupost. 
Font: elaboració de la Secretaria d’Habitatge a partir de dades d’ADIGSA 
 
 
Quadre 4.2.10 
Sol·licituds d'ajuts per la rehabilitació dels habitatges desocupats.  
1r semestre 2008 
 
  Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 
Sol·licituds 287 43 40 61 431 

 
Font: elaboració de la Secretaria d’Habitatge a partir de dades d’ADIGSA 
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INFORME DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES PERÍODE 1996-PRIMER SEMESTRE 2008 
(Dades de www.gencat.cat): 
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Quadre 1.1 
Habitatges iniciats i acabats a Catalunya. 1996- Primer semestre 2008 
 
 Habitatges iniciats (1)  Habitatges acabats (2) 
 Nombre Variació Iniciats/  Nombre Variació Acabats/ 
Anys habitatges anual % 1.000 habitants  habitatges anual % 1.000 habitants 

1996 46.847 8,5 7,7  40.233 10,1 6,6
1997 58.301 24,4 9,5  40.490 0,6 6,6
1998 71.776 23,1 11,7  47.449 17,2 7,7
1999 78.268 9,0 12,6  49.875 5,1 8,0
2000 78.519 0,3 12,5  57.638 15,6 9,2
2001 67.794 -13,7 10,7  65.556 13,7 10,3
2002 74.498 9,9 11,4  65.538 0,0 10,1
2003 88.649 19,0 13,2  68.798 5,0 10,3
2004 96.481 8,8 14,2  71.101 3,3 10,4
2005 107.834 11,8 15,4  74.706 5,1 10,7
2006 127.117 17,9 17,8  77.309 3,5 10,8
2007 85.515 -32,7 23,7  79.580 2,9 22,1
  1r. trimestre 32.497 9,8 18,0  20.551 15,2 19,3
  2n. trimestre 22.777 -31,3 16,6  20.200 -6,3 10,9
  3r. trimestre 14.853 -61,5 13,3  17.787 3,1 11,0
  4t. trimestre 15.388 -40,3 11,9  21.042 1,8 11,0
2008 17.906 -67,6 5,0*  38.707 -5,0 10,7*
  1r. trimestre 11.411 -64,9 10,3  19.020 -7,4 13,3
  2n. trimestre 6.495 -71,5 6,7  19.687 -4,2 10,8
 
(1) visats dels col·legis d’aparelladors 
(2) certificats finals d’obra 
(*) Habitatges per 1.000 habitants si es mantingués la tendència actual fins a final d'any 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics 

 
 

Gràfic 1.1 
Evolució dels habitatges iniciats i acabats. 1990-1r semestre 2008 
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Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics 



Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. Primer semestre 2008     36 

 
Quadre 1.2 
Distribució territorial dels habitatges iniciats a Catalunya 
 
 2007 1r semestre 2008 
 Nombre Variació Participació Nombre Variació Participació 
    anual % en el total %    anual % en el total % 

Barcelona 44.157 -33,1 51,6  9.045 -68,7 50,5

Girona 14.658 -34,6 17,1  4.354 -53,0 24,3

Lleida 9.878 -28,8 11,6  2.191 -64,1 12,2

Tarragona 16.822 -32,3 19,7  2.316 -78,9 12,9

Àrees urbanes (1) 45.664 -32,2 53,4  10.051 -65,6 56,1

· de les quals l'AMB 35.145 -32,4 41,1  7.577 -66,6 42,3

Zones turístiques (2) 21.526 -36,4 25,2  4.854 -65,8 27,1

Resta de Catalunya 18.325 -29,2 21,4  3.001 -74,8 16,8

Total de Catalunya 85.515 -32,7 100,0  17.906 -67,6 100,0
  
AMB: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
(1) Les comarques de l’AFM i el Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
(2) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Garraf, el 
Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Val d’Aran. 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics. 

 
 
 
Gràfic 1.2 
Evolució del pes de la construcció d'habitatges per zones. 1988-1r semestre 2008 
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(*) Estimació 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics. 
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Quadre 1.3 
Intensitat de construcció a les comarques de Catalunya. Juliol 2007 a juny 2008 
 
  Habitatges iniciats Índex construcció 
  Nombre Variació Hab. Iniciats / 1.000 habitants
  ció2007 1r. sem. 08 08/07* % (juliol 07 a juny 08) 
Pallars Sobirà ### 118 -45,9 41,4
Ribera d'Ebre ### 110 -54,5 26,4
Cerdanya ### 220 -6,8 22,5
Val d'Aran ### 54 -63,3 20,6
Urgell ### 168 -79,8 20,2
Montsià ### 376 -81,5 18,0
Noguera ### 276 -48,9 18,0
Pla d'Urgell ### 178 -80,4 18,0
Baix Ebre ### 396 -77,2 17,0
Baix Empordà ### 1.222 -43,0 16,0
Berguedà ### 265 -16,7 14,7
Alt Empordà ### 708 -61,9 14,3
Pallars Jussà ### 84 -70,6 13,8
Selva ### 880 -57,9 13,8
Alta Ribagorça ### 25 -76,4 13,6
Ripollès ### 118 -60,0 13,1
Gironès ### 950 -36,8 12,9
Segrià ### 1.050 -50,4 12,9
Garrigues ### 62 -78,0 12,3
Baix Penedès ### 256 -81,9 11,7
Garrotxa ### 186 -73,7 11,6
Garraf ### 619 -58,0 9,7
Bages ### 615 -74,4 9,1
Alt Camp ### 84 -83,2 8,7
Priorat ### 25 -74,0 8,6
Segarra ### 52 -79,7 8,6
Osona ### 366 -83,5 8,2
Tarragonès ### 474 -83,5 8,0
Anoia ### 233 -83,1 8,0
Baix Camp ### 523 -70,7 7,7
Terra Alta ### 56 -34,9 7,6
Alt Penedès ### 374 -78,0 7,6
Solsonès ### 34 -67,9 7,3
Vallès Occidental ### 2.068 -69,8 6,7
Pla de l'Estany ### 76 -81,9 6,7
Alt Urgell ### 73 -66,0 6,1
Conca de Barberà ### 16 -92,8 5,8
Vallès Oriental ### 744 -69,3 5,6
Maresme ### 549 -81,4 5,5
Baix Llobregat ### 1.107 -63,0 3,5
Barcelonès ### 2.116 -51,1 2,4
Total Catalunya ### 17.906 -67,6 6,7

 
(*) Variació del primer semestre de 2008 respecte al mateix període de l'any anterior. 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i població 
segons el Padró continu 2007. 
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Mapa 1.1 
Intensitat de la construcció d’habitatges per comarques. 2006-1r semestre 2008 
Habitatges iniciats per cada 1.000 habitants 
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Font: Secretaria d’Habitatge 
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Gràfic 1.3 
Evolució de la intensitat de la construcció, per províncies. 1988-1r semestre 2008 
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(*) Estimació 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i població 
segons el Padró continu 2007. 
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Quadre 1.4 
Municipis amb els índexs més alts de construcció. Juliol 2007 a juny 2008  
(municipis amb més de 25 habitatges iniciat / 1.000 habitants i més de 100 habitatges iniciats) 
 
  Habitatges iniciats Índex construcció 
  Població 2007 Juliol 07 a juny 08 Hab. Iniciats / 1.000 habitants

Móra la Nova 3.189 360 112,9
Alcoletge 2.289 233 101,8
Vallfogona de Balaguer 1.660 123 74,1
Alp 1.576 102 64,7
Alcarràs 6.510 419 64,4
Torres de Segre 2.021 118 58,4
Quart 2.618 151 57,7
Bellpuig 4.576 255 55,7
Aitona 2.376 121 50,9
Sort 2.264 114 50,4
Ametlla de Mar, l' 7.071 350 49,5
Creixell 2.952 140 47,4
Vilablareix 2.266 105 46,3
Sarrià de Ter 4.144 191 46,1
Alguaire 3.055 131 42,9
Ampolla, l' 2.662 110 41,3
Riells i Viabrea 3.465 138 39,8
Tossa de Mar 5.662 212 37,4
Sant Joan de les Abadesses 3.586 127 35,4
Sant Carles de la Ràpita 14.262 493 34,6
Castell-Platja d'Aro 9.766 326 33,4
Navarcles 5.732 177 30,9
Llançà 4.862 148 30,4
Sant Jaume d'Enveja 3.434 103 30,0
Riudoms 6.149 184 29,9
Llagostera 7.314 215 29,4
Calonge 10.009 272 27,2
Móra d'Ebre 5.232 142 27,1
Almacelles 6.131 166 27,1
Puig-reig 4.238 114 26,9
Cassà de la Selva 8.994 239 26,6
Deltebre 11.063 293 26,5
Sant Hilari Sacalm 5.520 143 25,9
Palafrugell 21.412 554 25,9

 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i població 
segons el Padró continu 2007. 
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Gràfic 1.4 
Evolució dels municipis amb els índexs més alts de construcció 1998-2008 
(municipis amb més de 25 habitatges iniciats / 1.000 habitants i més de 100 habitatges iniciats) 
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(*) Les dades del 2008 fan referència als 12 darrers mesos, juliol 2007-juny 2007 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i població 
segons el Padró continu 2007. 
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Mapa 1.2 
Intensitat de la construcció d’habitatges per municipis. 2006-1r semestre 2008 
Habitatges iniciats per cada 1.000 habitants 
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Font: Secretaria d’Habitatge 
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Quadre 1.5 
Municipis amb índex més baixos de construcció. Juliol 2007 a juny 2008  
(municipis amb menys de 6 habitatges iniciats / 1.000 habitants i més de 20.000 habitants) 
 
  Habitatges iniciats Índex construcció 
   Juliol 07 a juny 08 Hab. Iniciats / 1.000 habitants 
Santa Perpètua de Mogoda 23443 132 5,6
Pineda de Mar 25568 131 5,1
Lleida 127314 634 5,0
Valls 23948 117 4,9
Reus 104835 493 4,7
Masnou, el 21935 102 4,7
Tortosa 34832 160 4,6
Esparreguera 21260 90 4,2
Martorell 25844 109 4,2
Montcada i Reixac 32111 135 4,2
Olesa de Montserrat 22257 86 3,9
Gavà 44678 168 3,8
Sant Adrià de Besòs 32734 121 3,7
Tarragona 134163 474 3,5
Mataró 119035 409 3,4
Castellar del Vallès 22007 69 3,1
Rubí 70494 210 3,0
Badalona 216201 637 2,9
Vic 38321 111 2,9
Hospitalet de Llobregat, l' 251848 650 2,6
Castelldefels 58955 146 2,5
Prat de Llobregat, el 62663 152 2,4
Barcelona 2E+06 3.687 2,3
Sant Boi de Llobregat 80727 171 2,1
Premià de Mar 27590 55 2,0
Cornellà de Llobregat 84477 168 2,0
Viladecans 61718 116 1,9
Sant Vicenç dels Horts 27106 49 1,8
Cerdanyola del Vallès 57758 103 1,8
Molins de Rei 23544 40 1,7
Sant Andreu de la Barca 25743 43 1,7
Mollet del Vallès 51365 80 1,6
Esplugues de Llobregat 46286 68 1,5
Santa Coloma de Gramenet 116765 144 1,2
Sant Joan Despí 31671 24 0,8

 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i població 
segons el Padró continu 2007. 
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Quadre 1.6 
Municipis amb els índex més baixos de construcció. 2004-2008 
(municipis amb menys de 6 habitatges iniciats / 1.000 habitants i més de 5.000 habitants i mitjana  
ponderada dels darrers cinc anys) 
 
  Habitatges iniciats/  
 Població 1000 habitants Mitjana
Municipis 2007 juliol 2007/juny 2008 2004-2008
Badia del Vallès 13.975 0,00 1,02
Santa Coloma de Gramenet 116.765 1,23 2,93
Premià de Mar 27.590 1,99 3,01
Barcelona 1.595.110 2,31 3,15
Santa Coloma de Cervelló 7.508 9,06 3,22
Prat de Llobregat, el 62.663 2,43 3,52
Cerdanyola del Vallès 57.758 1,78 3,90
Hospitalet de Llobregat, l' 251.848 2,58 3,98
Sant Boi de Llobregat 80.727 2,12 4,02
Esplugues de Llobregat 46.286 1,47 4,62
Montmeló 8.873 0,34 4,63
Mollet del Vallès 51.365 1,56 4,66
Badalona 216.201 2,95 4,86
Cornellà de Llobregat 84.477 1,99 4,94
Castelldefels 58.955 2,48 5,00
Gavà 44.678 3,76 5,15
Premià de Dalt 27.590 0,82 5,25
Sant Joan Despí 31.671 0,76 5,29
Viladecans 61.718 1,88 5,44
Lliçà de Vall 6.088 2,46 5,54
Sant Vicenç dels Horts 27.106 1,81 5,67
Vilassar de Mar 18.052 2,62 5,71

 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics. 

 
 

 

 



 

  Pàg. 31 

 
INFORME DE LLOGUER D’HABITATGES PERÍODE 2007-PRIMER SEMESTRE 2008 (Dades de 
www.gencat.cat): 
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Quadre 3.1.1. 
Evolució del lloguer a Catalunya. 2007-2n trimestre 2008 
 

  2007 1r semestre2008 
  Nombre Variació % Nombre Variació %

Nombre de contractes  07/06   08/07*
Catalunya 62.671 10,3 39.212 27,1

Barcelona 24.162 0,8 13.355 8,9

Catalunya sense BCN 38.509 17,3 25.857 39,1

· Àmbit Metropolità de BCN 22.862 12,3 14.959 33,9

· Resta de Catalunya 15.647 25,4 10.898 46,9
   
  euros/mes Variació % euros/mes Variació %
Lloguer mensual contractual mitjà IV trimestre 07/06 II trimestre 08/07*
Catalunya 898,7 9,9 881,9 5,3

Barcelona 1.041,4 12,0 1.037,5 9,7

Catalunya sense BCN 815,1 10,5 803,8 6,0

· Àmbit Metropolità de BCN 930,3 10,0 926,0 6,6

· Resta de Catalunya 651,2 15,5 637,9 6,2
 
(*) Variació del 2008 respecte el mateix període de 2007 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 
 
 
 
 
Gràfic 3.1.1 
Evolució del lloguer mitjà contractual a Catalunya, per àmbits geogràfics.  
1998-2n trimestre 2008 
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(*) Dades corresponents al primer semestre 2008  
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 
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Gràfic 3.1.2 
Evolució del pes del lloguer a Catalunya, per àmbits geogràfics.  
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(*) Dades corresponents al primer semestre 2008 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 
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Quadre 3.1.2 
Evolució del nombre de contractes de lloguer a diferents municipis de Catalunya. 
2007-1r semestre 2008            1/2 
(municipis amb més de 50 nous contractes de lloguer en el primer semestre de 2008) 
 
 2007 2008  Variació 
Nombre de contractes  1r  trimestre 2n trimestre Gener-juny 07/06 % 08/07*%
Amposta 116 40 37 77 4,5 28,3
Arenys de Mar 88 25 35 60 - 215,8
Argentona 88 21 41 62 - 287,5
Badalona 1.579 497 586 1.083 -1,3 41,2
Banyoles 73 29 35 64 - 433,3
Barberà del Vallès 187 70 59 129 37,5 92,5
Barcelona 24.162 6.635 6.720 13.355 0,8 8,9
Bisbal d'Empordà, la 76 18 34 52 - 116,7
Blanes 111 51 105 156 68,2 578,3
Calafell 80 31 43 74 - 335,3
Caldes de Montbui 165 47 64 111 -11,3 38,8
Calella 168 127 152 279 300,0 1.368,4
Cambrils 134 30 59 89 14,5 61,8
Cardedeu 91 24 33 57 - 137,5
Castellar del Vallès 161 57 54 111 8,1 50,0
Castelldefels 227 96 104 200 -9,6 63,9
Castelló d'Empúries  178 46 56 102 14,8 3,0
Cerdanyola del Vallès 186 47 56 103 8,1 18,4
Cornellà de Llobregat 654 151 173 324 13,3 -10,7
Cubelles 97 33 43 76 - 192,3
Esplugues de Llobregat 392 98 124 222 0,8 16,8
Figueres 1.077 326 380 706 24,9 34,7
Garriga, la 134 46 38 84 32,7 31,3
Gavà 178 52 70 122 14,8 41,9
Girona 1.459 415 345 760 23,9 5,3
Granollers 318 77 100 177 -1,5 6,6
Hospitalet de Llobregat, l' 2.638 741 767 1.508 -6,2 16,8
Igualada 311 73 108 181 35,2 44,8
La Jonquera 107 28 48 76 101,9 46,2
Llagostera 69 34 35 69 - 263,2
Lleida 860 255 249 504 18,6 22,6
Lloret de Mar 119 51 55 106 22,7 107,8
Malgrat de Mar 66 34 26 60 - 566,7
Manlleu 79 32 39 71 - 173,1
Manresa 1.318 347 382 729 10,6 3,3
Martorell 66 20 42 62 - 313,3
Masnou, el  155 38 37 75 38,4 -1,3
Mataró 1.704 560 533 1.093 40,1 25,5
Molins de Rei 170 52 43 95 14,9 8,0
Mollet del Vallès 192 65 71 136 9,7 51,1
Montcada i Reixac 208 58 68 126 79,3 6,8
Montgat 89 30 30 60 - 300,0
Olesa de Montserrat 72 30 21 51 - 96,2
Olot 304 138 122 260 35,1 113,1
Palafrugell 48 24 37 61 - 335,7
Parets del Vallès 83 23 31 54 - 200,0
Pineda de Mar 400 181 157 338 48,1 58,7
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Quadre 3.1.2 
Evolució del nombre de contractes de lloguer a diferents municipis de Catalunya. 
2007-1r semestre 2008            2/2 
 (municipis amb més de 50 nous contractes de lloguer en el primer semestre de 2008) 
 
 2007 2008  Variació 
Nombre de contractes  1r  trimestre 2n trimestre Gener-juny 07/06 % 08/07*%
Prat de Llobregat, el 285 125 96 221 32,6 64,9
Premià de Mar 341 104 101 205 12,2 9,0
Reus 595 461 520 981 29,9 254,2
Ripollet 149 59 54 113 -5,1 61,4
Roses 305 70 87 157 29,8 -11,3
Rubí 446 144 189 333 11,5 40,5
Sabadell 1.794 720 524 1.244 14,5 45,3
Salou 91 50 53 103 - 243,3
Salt 380 130 148 278 59,0 48,7
Sant Adrià de Besòs 185 47 57 104 20,1 4,0
Sant Andreu de la Barca 79 34 33 67 - 318,8
Sant Boi de Llobregat 327 98 118 216 23,9 39,4
Sant Celoni 115 32 54 86 57,5 59,3
Sant Cugat del Vallès 530 173 209 382 -12,0 56,6
Sant Feliu de Codines 101 19 34 53 3,1 51,4
Sant Feliu de Guíxols 158 49 58 107 66,3 40,8
Sant Feliu de Llobregat 223 76 87 163 10,4 30,4
Sant Joan de Vilatorrada 85 28 36 64 - 190,9
Sant Joan Despí 221 58 67 125 -2,2 9,6
Sant Just Desvern 156 49 55 104 -12,8 46,5
Sant Pere de Ribes 116 41 38 79 31,8 25,4
Sant Sadurní d'Anoia 161 43 33 76 0,6 -24,8
Sant Vicenç de Castellet 86 27 28 55 - 205,6
Sant Vicenç dels Horts 112 28 36 64 33,3 6,7
Santa Coloma de Gramenet 794 220 243 463 11,2 10,8
Seu d'Urgell, la 71 25 31 56 - 250,0
Sitges 303 82 94 176 57,8 69,2
Tarragona 1.220 347 389 736 9,3 24,7
Terrassa 2.257 643 792 1.435 9,2 32,7
Tordera 49 16 51 67 - 737,5
Torelló 71 37 21 58 - 205,3
Torredembarra 106 46 48 94 7,1 80,8
Torroella de Montgrí 91 36 43 79 - 259,1
Tortosa 360 180 156 336 33,3 223,1
Valls 249 61 68 129 33,2 7,5
El Vendrell 192 65 64 129 134,1 148,1
Vic 1.022 247 263 510 12,9 4,7
Viladecans 168 60 65 125 1,2 38,9
Vilafranca del Penedès 393 173 123 296 26,8 70,1
Vilanova i la Geltrú 558 124 143 267 22,4 10,8
Vila-seca 89 30 29 59 - 181,0
Vilassar de Mar 188 53 83 136 35,3 81,3

 
*Variació gener-juny respecte al mateix període de l’any anterior 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 
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Quadre 3.1.3 
Lloguer mitjà contractual a Catalunya, per municipis 2007-2n trimestre 2008   1/2 
(municipis amb més de 50 nous contractes de lloguer en el primer semestre 2008) 
 

 2007 2008 
 (euros/mes) Variació (euros/mes) Variació
lloguer (euros/mes) 4t trimestre 07/06% 2n trimestre 08/07*%
Amposta 437,1 6,4 529,6 14,7
Arenys de Mar 626,4 88,5 904,0 32,5
Argentona 920,9 10,5 1.005,2 -10,3
Badalona 964,2 23,9 900,4 5,4
Banyoles 636,7 16,4 669,5 20,6
Barberà del Vallès 1038,9 0,8 1.044,5 -14,9
Barcelona 1041,4 12,0 1.037,5 9,7
Bisbal d'Empordà, la 816,2 152,7 568,5 19,5
Blanes 1013,5 95,0 680,1 -3,9
Calafell 820,4 -3,5 917,3 9,4
Caldes de Montbui 601,4 4,2 770,2 12,9
Calella 748,7 3,0 833,4 -12,7
Cambrils 567,5 -13,3 773,0 -7,2
Cardedeu 781,4 5,4 758,1 14,0
Castellar del Vallès 1233,1 29,6 1.311,7 30,8
Castelldefels 1228,1 11,7 1.044,6 -8,5
Castelló d'Empúries  606,8 2,2 668,8 41,2
Cerdanyola del Vallès 1291,0 20,9 1.028,4 -0,6
Cornellà de Llobregat 850,5 4,8 893,2 1,0
Cubelles 1072,7 13,6 1.092,7 20,6
Esplugues de Llobregat 1057,4 -3,4 1.030,0 -4,0
Figueres 600,4 17,4 622,2 4,7
Garriga, la 850,6 14,2 831,6 16,1
Gavà 816,9 -13,7 890,4 -28,5
Girona 828,3 14,1 779,0 0,6
Granollers 829,8 23,8 705,7 -0,4
Hospitalet de Llobregat, l' 980,2 11,5 1.014,6 19,8
Igualada 569,9 52,4 505,9 0,4
La Jonquera 781,6 1,0 880,3 4,4
Llagostera 588,1 23,4 470,8 1,9
Lleida 531,9 22,2 519,9 9,9
Lloret de Mar 724,0 -7,8 781,6 44,2
Malgrat de Mar 796,3 34,8 747,9 -16,7
Manlleu 612,8 45,5 542,9 -1,5
Manresa 660,2 27,1 654,5 15,1
Martorell 892,7 -24,9 636,7 -5,4
Masnou, el  921,9 -24,0 1.202,9 55,7
Mataró 883,7 8,1 870,7 -5,7
Molins de Rei 891,0 31,0 742,3 9,2
Mollet del Vallès 840,9 -6,6 895,0 7,9
Montcada i Reixac 845,0 19,6 797,1 38,2
Montgat 794,4 -28,3 899,7 20,6
Olesa de Montserrat 765,1 2,1 936,4 100,8
Olot 562,1 20,4 548,3 16,0
Palafrugell 810,2 37,1 780,3 -22,8
Parets del Vallès 1026,7 -2,4 968,9 35,4
Pineda de Mar 824,3 13,9 788,6 1,5
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Quadre 3.1.3 
Lloguer mitjà contractual a Catalunya, per municipis 2007-2n trimestre 2008   2/2 
(municipis amb més de 50 nous contractes de lloguer en el primer semestre 2008) 
 

 2007 2008 
 (euros/mes) Variació (euros/mes) Variació
lloguer (euros/mes) 4t trimestre 07/06% 2n trimestre 08/07*%
Prat de Llobregat, el 823,7 -9,4 920,2 39,2
Premià de Mar 870,0 29,2 918,6 18,7
Reus 592,8 11,9 607,7 13,0
Ripollet 800,6 1,8 890,7 10,4
Roses 596,8 14,5 625,2 14,6
Rubí 905,7 27,8 842,3 7,7
Sabadell 1010,9 3,9 1.016,5 12,8
Salou 715,1 -8,6 789,7 22,5
Salt 674,7 8,7 624,6 5,6
Sant Adrià de Besòs 1130,3 82,9 840,9 27,0
Sant Andreu de la Barca 926,3 10,4 955,8 0,6
Sant Boi de Llobregat 1058,6 23,9 1.014,6 -5,3
Sant Celoni 775,3 1,6 650,3 -48,9
Sant Cugat del Vallès 1379,1 21,1 1.217,6 -12,7
Sant Feliu de Codines 576,5 36,7 415,3 -13,8
Sant Feliu de Guíxols 787,1 22,4 772,1 1,2
Sant Feliu de Llobregat 874,1 11,5 1.041,0 17,9
Sant Joan de Vilatorrada 606,7 12,9 611,7 -4,5
Sant Joan Despí 1049,7 13,3 1.078,2 23,7
Sant Just Desvern 1303,8 6,6 1.269,3 30,0
Sant Pere de Ribes 976,4 -6,2 950,2 -1,3
Sant Sadurní d'Anoia 856,3 10,2 786,6 76,6
Sant Vicenç de Castellet 965,5 131,0 822,4 129,3
Sant Vicenç dels Horts 1091,5 46,4 1.101,3 5,4
Santa Coloma de Gramenet 782,5 7,9 770,2 13,7
Seu d'Urgell, la 424,5 -22,4 536,7 -3,3
Sitges 745,2 -30,0 1.175,3 5,7
Tarragona 667,7 0,3 655,2 -0,7
Terrassa 887,0 8,5 924,6 3,3
Tordera 705,3 32,6 773,8 -9,8
Torelló 672,2 65,0 610,5 11,2
Torredembarra 626,2 -4,9 622,8 -1,4
Torroella de Montgrí 532,8 -2,5 581,9 13,1
Tortosa 444,7 7,7 506,1 3,8
Valls 814,4 30,2 786,2 5,4
El Vendrell 624,0 -16,4 734,6 17,6
Vic 636,2 10,5 601,1 0,1
Viladecans 1059,9 -2,6 933,0 3,2
Vilafranca del Penedès 791,5 23,9 708,7 -6,5
Vilanova i la Geltrú 807,5 1,1 842,0 -6,6
Vila-seca 1121,4 40,4 728,7 -10,5
Vilassar de Mar 1001,4 2,9 805,9 -30,3
 
*Variació del segon trimestre de 2008 respecte al mateix període de 2007 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 
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Quadre 3.1.4 
Nombre de contractes de lloguer i renda mitjana contractual per comarques, 2007-1r 
semestre 2008 
 

 2007 1r semestre 2008 
 Nombre Renda mijtana Nre.contractes/ Nombre Renda mijtana Nre.contractes/
Comarca contractes 4t trimestre 1.000 habitants contractes 2n trimestre 1.000 habitants*
Alt Camp 294 802,1 6,9 166 795,2  3,9
Alt Empordà 2.041 631,7 15,8 1.315 664,8  10,2
Alt Penedès 743 797,9 7,5 512 731,9  5,2
Alt Urgell 96 425,7 4,5 63 519,2  2,9
Alta Ribagorça 4 400,0 1,0 1 300,0  0,2
Anoia 541 613,7 4,8 338 638,1  3,0
Bages 1.959 650,3 11,1 1.231 637,6  7,0
Baix Camp 844 609,0 4,7 1.177 629,0  6,5
Baix Ebre 464 457,6 5,9 423 500,5  5,4
Baix Empordà 627 817,1 5,0 470 722,5  3,7
Baix Llobregat 3.704 962,0 4,8 2.439 972,6  3,2
Baix Penedès 340 698,1 3,7 276 787,4  3,0
Barcelonès 29.358 949,4 13,3 16.513 1.016,7  7,5
Berguedà 143 583,6 3,5 104 550,3  2,6
Cerdanya 119 1065,1 6,7 64 817,4  3,6
Conca de Barberà 41 471,2 2,0 40 612,8  1,9
Garraf 1.073 815,5 7,9 606 992,2  4,4
Garrigues 69 458,7 3,5 41 391,7  2,1
Garrotxa 377 564,8 7,0 316 545,9  5,9
Gironès 2.115 789,9 12,5 1.247 722,1  7,4
Maresme 3.840 892,3 9,3 2.810 872,1  6,8
Montsià 200 479,1 2,9 131 508,3  1,9
Noguera 49 451,2 1,3 35 375,2  0,9
Osona 1.500 620,7 10,2 876 585,5  6,0
Pallars Jussà 33 359,8 2,5 14 323,4  1,0
Pallars Sobirà 11 662,5 1,5 7 450,0  1,0
Pla de l'Estany 94 662,7 3,3 86 688,0  3,0
Pla d'Urgell 107 456,7 3,1 70 521,5  2,0
Priorat 34 335,7 3,5 12 504,4  1,2
Ribera d'Ebre 33 678,6 1,4 34 561,1  1,5
Ripollès 100 492,2 3,8 73 448,0  2,7
Segarra 20 428,2 0,9 13 438,1  0,6
Segrià 989 520,1 5,2 609 501,3  3,2
Selva 589 736,2 3,7 480 672,8  3,0
Solsonès 61 453,6 4,6 22 508,3  1,6
Tarragonès 1.625 684,9 7,0 1.072 680,2  4,6
Terra Alta 7 265,0 0,6 7 375,0  0,6
Urgell 94 596,9 2,7 46 489,9  1,3
Val d'Aran 27 634,0 2,8 39 677,9  4,0
Vallès Occidental 6.494 898,0 7,7 4.284 982,0  5,1
Vallès Oriental 1.812 804,1 4,8 1.150 786,5  3,0
Total Catalunya 62.671 898,7 8,7 39.212 881,9  5,4

(*) Nombre de contractes per 1.000 habitants és una projecció realitzada considerant que durant el segon semestre de l'any es 
mantindrà la mateixa tendència 
Font: elaboració de la Secretaria d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL  
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Quadre 3.1.5 
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona. 2000-2n trimestre 2008 
 
Any Nombre Lloguer mitjà Lloguer mitjà Lloguer/m2/mes
 contractes contractual % variació (euros corrents)
    (euros/mes) Interanual  
2000 14.983 467,92 12,42 6,97
2001 19.822 548,83 17,29 8,37
2002 18.035 619,30 12,84 9,17
2003 20.376 678,47 9,55 10,14
2004 22.633 723,18 6,59 10,91
2005 23.982 807,41 11,65 12,29
2006 23.975 929,78 15,16 14,15
2007 24.162 1.041,41 12,01 15,81
1r trimestre 6.234 966,07  14,78 
2n trimestre 6.026 945,59  14,73 
3r trimestre 5.520 1.019,42  15,35 
4rt trimestre 6.382 1.041,41  15,81 
2008 13.348   
1r trimestre 6.635 1.020,39 5,62 15,56 
2n trimestre 6.749 1.037,48 9,72 15,67 

 
Font: elaboració de la Secretaria d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL  
 
 
Gràfic 3.1.3 
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona. 1984-2n trimestre 2008  
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(*) valor 2008 del segon trimestre 
Font: elaboració de la Secretaria d’Habitatge a partir de les fiances de contractes de lloguer de l’INCASOL 
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Quadre 3.1.6 
Evolució del nombre de contractes de lloguer a Barcelona, per districtes. 
2007-1r semestre 2008 
 2007 1r semestre 2008 
Nre. de contractes 
realitzats Nombre Variació 07/06 % Nombre Variació 08/07* %
1. Ciutat Vella 2.386 -2,3 1.338 10,0
2. Eixample 5.818 4,2 3.145 11,8
3. Sants-Montjuïc 2.543 -1,9 1.492 12,3
4. Les Corts 889 9,3 426 -4,2
5. Sarrià- Sant Gervasi 2.463 3,1 1.174 -7,3
6. Gràcia 2.514 0,0 1.448 12,3
7. Horta-Guinardó 2.025 3,8 1.069 3,9
8. Nou Barris 1.534 3,0 960 23,2
9. Sant Andreu 1.551 -6,5 861 3,2
10. Sant Martí 2.439 -4,2 1.442 14,6
Barcelona 24.162 0,8 13.355 8,9

 
*Variació respecte al mateix període de 2007 
Font: elaboració de la Secretaria d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL  
 
 
 
Quadre 3.1.7 
Evolució del lloguer mitjà contractual a Barcelona, per districtes. 
2007-2n trimestre 2008 
Lloguer mitjà contractual  4rt trimestre 2007 2n trimestre 2008 
(euros/mes) (euros/mes) Variació 07/06 % (euros/mes) Variació 08/07 %
1. Ciutat Vella 946,01 7,9 972,3 21,0
2. Eixample 1.126,33 8,4 1.139,3 11,6
3. Sants-Montjuïc 955,97 16,5 936,0 12,0
4. Les Corts 1.197,95 11,2 1.097,3 -3,2
5. Sarrià- Sant Gervasi 1.303,35 8,7 1.305,4 6,1
6. Gràcia 1.034,99 16,7 1.015,9 9,6
7. Horta-Guinardó 878,57 6,8 937,0 12,4
8. Nou Barris 855,19 6,9 934,7 11,3
9. Sant Andreu 886,91 24,3 861,3 2,0
10. Sant Martí 1.045,36 16,0 1.007,0 8,7
Barcelona 1.041,41 12,0 1.037,5 9,7

 
*Variació respecte al mateix període de 2007 
Font: elaboració de la Secretaria d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL  
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ESTADÍSTIQUES D’HABITATGE DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (Dades de 
www.apabcn.es): 
 
 



 
 

 Valors absoluts Taxes de variació 
  
 2009 2008 Mensual Acumulada 
 
1. Nombre de direccions d’execució d'obra visades de nova edificació    
     
1.1. Ús residencial     
     
1.1.1. Habitatges plurifamiliars 15 103 -85,4 -85,4 
1.1.2. Habitatges unifamiliars no aïllats 15 44 -65,9 -65,9 
1.1.3. Habitatges unifamiliars aïllats 38 153 -75,2 -75,2 
1.1.4. Total habitatges 68 300 -77,3 -77,3 
     
1.1.5. Altres edificis residencials (Hotels, albergs, residències...) 1 1 0 0,0 
 
1.2. Ús no residencial1 
     
1.2.1.   Cultural 3 4 -25,0 -25,0 
1.2.2.   Sanitari  2 3 -33,3 -33,3 
1.2.3.   Administratiu 4 0 0,0 0,0 
1.2.4.   Docent 9 7 28,6 28,6 
1.2.5.   Religiós 0 0 0,0 0,0 
1.2.6.   Total ús no residencial 18 14 28,6 28,6 
     
2. Superfície total de nova construcció (en m2)      
     
2.1. Ús residencial 
     
2.1.1. Habitatges plurifamiliars 45.004 179.161 -74,9 -74,9 
2.1.2. Habitatges unifamiliars no aïllats 6.238 28.935 -78,4 -78,4 
2.1.3. Habitatges unifamiliars aïllats 12.110 47.341 -74,4 -74,4 
2.1.4. Total habitatges 63.352 255.437 -75,2 -75,2 
    0 
2.1.5. Altres edificis residencials (Hotels, albergs, residències...) 6.088 6.805 -10,5 -10,5
 
2.2. Ús no residencial1     
 
2.2.1.   Cultural 3.799 9.781 -61,2 -61,2 
2.2.2.   Sanitari  7.405 54.690 -86,5 -86,5 
2.2.3.   Administratiu 59.669 0 0,0 0,0 
2.2.4.   Docent 41.921 14.737 184,5 184,5 
2.2.5.   Religiós - -  0,0 
2.2.6.   Total ús no residencial 112.794 79.208 42,4 42,4 
     
3. Habitatge      
     
3.1. Habitatges iniciats visats de nova planta     
     
3.1.1. Habitatges plurifamiliars 346 1.261 -72,6 -72,6 
3.1.2. Habitatges unifamiliars no aïllats 17 124 -86,3 -86,3 
3.1.3. Habitatges unifamiliars aïllats 38 157 -75,8 -75,8 
3.1.4. Total habitatges 401 1.542 -74,0 -74,0
 
3.2. Habitatges acabats visats de nova planta     
     
3.2.1. Habitatges plurifamiliars 1.577 3.306 -52,3 -52,3 
3.2.2. Habitatges unifamiliars no aïllats 85 192 -55,7 -55,7 
3.2.3. Habitatges unifamiliars aïllats 145 285 -49,1 -49,1 
3.2.4. Total habitatges 1.807 3.783 -52,2 -52,2 
     
 
3.3. Pressupost mitjà d'execució material per habitatge     
 
3.3.1. Habitatges plurifamiliars 77.315 62.632 23,4 23,4 
3.3.2. Habitatges unifamiliars no aïllats 203.945 120.911 68,7 68,7 
3.3.3. Habitatges unifamiliars aïllats 211.049 173.138 21,9 21,9 
3.3.4. Total habitatges 95.701 80.947 18,2 18,2
 
Habitatges de promoció pública2 161 222 -27,5 -27,5 
 
 
1. Només s’inclouen les obres realitzades en edificis inclosos en el grup A de la LOE. 
2. Habitatges en que el promotor és un organisme de caràcter públic. 
Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
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Gràfic 1. Indicadors de l’evolució del sector de la construcció. 
Taxes de variació interanual en percentatge 
 
A. Habitatges nous visats iniciats 
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B. Nombre de direccions d’execució d’obra 
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C. Habitatges nous visats acabats 
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9 ESTUDI DE LA DEMANDA 
 

9.1 DEMANDA HISTÒRICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ EN GENERAL 
 
DADES ESTADÍSTIQUES DE L’ECONOMIA DE LES LLARS: 
 

Salari brut anual i guany per hora. 2005.
Per sexes, tipus de contracte i jornada.

Euros

Homes Dones Catalunya Espanya

Salari brut anual
tipus de contracte

indefinit 26 529,59 18 274,45 22 818,97 21 501,13
temporal 16 042,09 12 514,53 14 283,56 14 124,31

tipus de jornada
completa 24 453,94 18 946,02 22 173,19 20 593,90
parcial 13 411,59 9 031,80 10 337,49 9 471,02

Total 23 358,44 16 284,86 20 067,13 18 676,92

Guany per hora
tipus de contracte

indefinit  15,32  11,56  13,71  12,81
temporal  9,71  8,36  9,07  8,87

Total  13,68  10,49  12,27  11,35

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta anual d'estructura salarial.

5.15

 
 

Salari brut anual i guany per hora. 2005.
Per sexes i sectors.

Euros

Homes Dones Catalunya Espanya

Salari brut anual
indústria 25 847,95 17 691,92 23 245,64 21 998,40
construcció 19 369,30 .. 18 973,79 17 568,66
serveis 23 437,30 16 077,94 19 286,00 18 071,07

Total 23 358,44 16 284,86 20 067,13 18 676,92

Guany per hora
indústria  14,68  10,28  13,30  12,69
construcció  10,85 ..  10,77  9,89
serveis  14,12  10,55  12,18  11,34

Total  13,68  10,49  12,27  11,35

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta anual d'estructura salarial.

5.16

 
 

Salari brut anual. 2005.
Per sexes, grups d'edat i nacionalitat.

Euros

Homes Dones Catalunya Espanya

Grups d'edat
menys de 25 14 317,99 11 508,05 12 951,16 12 638,99
de 25 a 34 20 225,45 15 796,41 17 929,95 16 646,42
de 35 a 44 25 974,74 17 222,04 22 002,69 20 268,53
de 45 a 54 29 576,74 18 185,14 24 640,30 23 403,89

de 55 anys i més 28 730,92 24 175,38 (1) 27 349,70 24 089,06

Total 23 358,44 16 284,86 20 067,13 18 676,92

Per nacionalitat
Espanya 23 926,08 16 488,73 20 401,94 18 905,66

resta del món 17 828,37 13 170,12 (1) 16 129,15 14 905,60

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta anual d'estructura salarial.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats)

5.17

 
 



 

  Pàg. 34 

 
Salari brut anual i guany per hora. 2005.
Per sexes i grups professionals (1).

Euros

Homes Dones Catalunya Espanya

Salari brut anual
directius administració i empreses 69 201,26 (2) .. 62 399,82 (2) 57 834,10
tècnics i professionals científics, intel·lectuals  31 973,77  24 524,23 27 670,33 29 384,07
tècnics i professionals de suport  33 169,33 (2)  24 138,96 (2) 28 957,16 25 920,43
empleats administratius  22 400,57  15 394,93 17 649,07 16 731,95
treballadors del sector serveis  16 680,10  11 886,99 13 731,69 13 190,62

treballadors qualificats del sector agrari i pesca .. .. .. 15 044,80 (2)

treballadors de manufactures, construcció i mineria  20 705,90  15 750,62 (2) 20 109,20 17 882,45
operadors d'instal·lacions  i maquinària  20 553,26  14 079,72 18 669,70 17 425,10
treballadors no qualificats  15 378,49  11 656,32 13 438,51 13 189,21

Total  23 358,44  16 284,86 20 067,13 18 676,92

Guany per hora
directius administració i empreses   40,99 (2) ..  37,07 (2)  33,72
tècnics i professionals científics, intel·lectuals   21,12   17,25  18,95  18,83
tècnics i professionals de suport   19,31 (2)   15,01 (2)  17,37  15,71
empleats administratius   12,93   9,76  10,85  10,18
treballadors del sector serveis   10,41   7,88  8,89  8,42
treballadors qualificats del sector agrari i pesca .. .. ..  8,69 (2)

treballadors de manufactures, construcció i mineria   11,71   8,93 (2)  11,38  10,23
operadors d'instal·lacions  i maquinària   11,67   7,96  10,59  10,01
treballadors no qualificats   8,96   7,91  8,45  8,34

Total   13,68   10,49  12,27  11,35

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.
(1) Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94).
(2) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats)
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Increment salarial. 2003-2007.
Per sectors. 

Tant per cent

2003 2004 2005 2006 2007

Increment salarial(1)

agricultura  3,94  3,57  4,09  3,83  2,84
indústria  3,84  3,02  3,28  3,77  2,93
construcció  4,80  3,40  3,11  2,80  3,50
serveis  3,30  2,99  2,75  2,96  2,62

Catalunya  3,60  3,05  2,96  3,17  2,82

Espanya  3,68  3,62  2,98  3,24  4,00

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Ministeri de Treball i Afers Socials.

(1) Increment pactat en acords col·lectius.

5.19
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DADES ESTADÍSTIQUES DE LES LLARS: 
 

Llars i tipus d'habitatge. 2001-2005.
Tant per cent

2001 2002 2003 2004 2005

Habitatge principal
propietat 79,9 82,0 81,1 80,6 82,0
lloguer 16,3 14,6 16,2 17,1 15,5
cessió o altres 3,9 3,4 2,7 2,4 2,5

Total   100   100   100   100   100

Llars amb segona residència  13,7  13,6  12,4  10,9  11,1

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta contínua de pressupostos familiars.

5.29

 
 

Llars amb capacitat d'estalvi. 2001-2005.
Milers

2001 2002 2003 2004 2005

Amb capacitat d'estalvi 1 036,9 1 071,4 1 018,7 1 116,5 1 212,6
Sense capacitat d'estalvi 1 173,3 1 224,3 1 326,0 1 285,7 1 288,6
No hi consta  4,8  3,7  4,5  2,3 ..

Total 2 215,0 2 299,4 2 349,3 2 404,5 2 503,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta contínua de pressupostos familiars de l'INE.

5.30

 
 

Milers

2001 2002 2003 2004 2005

Amb molta dificultat  334,9  450,1  527,5  569,7 543,5
Amb alguna dificultat  735,8  724,1  756,1  692,0 803,2
Sense dificultat 1 138,7 1 120,4 1 061,1 1 140,5 1 154,5
No hi consta  5,6  4,7  4,5  2,3 ..

Total 2 215,0 2 299,4 2 349,3 2 404,5 2 503,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta contínua de pressupostos familiars de l'INE.
(1) Llars que presenten dificultats per arribar a fi de mes. 

5.31 Llars amb dificultats econòmiques(1). 2001-2005.

 
 

Milers

%
llars % llars % Cat./Esp.

Ingressos nets anuals de la llar
<  9.000 euros 290,6  11,4 2 526,9  16,1  11,5
9.001 - 14.000 297,6  11,7 2 280,6  14,7  13,0
14.001 - 19.000 379,7  14,9 2 441,7  15,7  15,6
19.001 - 25.000 369,7  14,5 2 453,7  15,7  15,1
25.001 - 35.000 597,5  23,5 2 958,9  19,0  20,2
35.001 i més 604,6  23,8 2 865,2  18,4  21,1
no hi consta .. ..  77,4  0,5 ..

Total 2 542,0 100 15 604,3 100

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

5.32 Llars. Per trams d'ingressos. 2006.

Catalunya Espanya
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Renda mitjana neta anual de les llars. 2006.
Euros

%
Catalunya Espanya Cat./Esp.

Per llar 26 461,00 23 442,00  112,9
Per persona 9 731,00 8 403,00  115,8
Per unitat de consum 14 849,00 12 877,00  115,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
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Catalunya Espanya
(segons llindar català) (segons llindar espanyol)

Llindar de risc a la pobresa (euros)
llars d'una persona 8 276,40 6 860,00
llars de dos adults 12 414,60 10 290,00
llars d'un adult i dos infants 13 242,24 10 976,00
llars de dos adults i dos infants 17 380,44 14 406,00

Taxa de risc a la pobresa (%)
homes  17,2  18,5
dones  20,8  21,2

Total  19,0  19,9

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

5.35 Indicadors de risc a la pobresa. 2006.

 
 

Taxa de risc a la pobresa. 2005-2006.
Per composició de la llar.

Tant per cent

2005 2006

Llars sense fills dependents(1)

unipersonal  38,7 33,3
de menys de 65 anys  24,3 ..
de 65 i més  55,7 51,7

amb dos adults  17,1 18,6
de menys de 65 anys  9,2 11,7
amb almenys un de 65 i més  27,9 26,9

altres llars sense fills dependents  12,7 11,0

Llars amb fills dependents
un adult amb un o més fills dependents  36,4 41,6

dos adults amb un o més fills dependents  17,4 21,0
amb un fill dependent  10,9 14,2
amb dos fills dependents  19,0 23,3
amb tres o més fills dependents  33,9 35,5

altres llars amb fills dependents  13,4 17,9

Total  17,2 19,0

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
(1) Persones menors de 16 anys i persones entre 16 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares i que són econòmicament inactives. 
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9.2 DEMANDA HISTÒRICA DEL PRODUCTE OBJECTE DE L’ESTUDI 
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Introducción 
 
La Constitución española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y dictar 
normas precisas para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada.  
 
El Plan de Vivienda 2005-2008 constituye el instrumento político para asegurar este derecho y gira 
alrededor de los siguientes ejes estratégicos:  
 
1.- Ampliar el peso de la vivienda protegida en el conjunto de los mercados de vivienda, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre de vivienda. 
 
2.- Equilibrar las distintas formas de acceso a la vivienda, fomentando el alquiler. 
 
3.- Incentivar el acceso a la vivienda en aquellos grupos sociales con mayores dificultades: jóvenes, 
mayores de 65 años, familias numerosas, personas discapacitadas, victimas de violencia de género y 
terrorismo 
 
4.- Adaptar las tipologías de la vivienda a las necesidades de las familias, adecuándolas a las actuales 
estructuras familiares.  
 
La necesidad de información estadística para el seguimiento de estos objetivos y el estudio del 
mercado inmobiliario, desde la óptica de la demanda, se hace imprescindible para instrumentalizar los 
mecanismos precisos con los que poder hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna. 
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1. Objetivos de la encuesta. 
 
Un estudio sobre la accesibilidad a la vivienda es susceptible de cubrir multitud de necesidades de 
información. Los objetivos de esta encuesta entre otros son los siguientes: 
 

• Contribuir al seguimiento de la política de vivienda.  
 

• Actualización anual del Censo de Vivienda 2001.  
 

• Contribuir a la elaboración de las Cuentas Satélite de la Vivienda 
 

• Investigar el mercado de alquiler de vivienda. 
 
Los resultados que ahora y aquí se presentan hacen referencia exclusivamente a la explotación de la 
información correspondiente al módulo viviendas en alquiler de la encuesta sobre tenencia y uso de 
la vivienda de los hogares en España 2006 que durante los meses de octubre y noviembre recogió 
el Ministerio de Vivienda a través de los correspondientes cuestionarios.  
 
Al mismo tiempo, los diferentes cruces de las variables relativas al alquiler de viviendas con aquellas 
otras  referentes tanto a las características físicas de la vivienda como a las socioeconómicas de la 
persona principal del hogar permiten disponer de información relevante para determinar, no sólo el 
mercado del alquiler, las características sociodemográficas de los arrendatarios de la vivienda en 
alquiler en España y sus Comunidades Autónomas.  
   
2. Ámbitos de la encuesta 
 
2.1 Ámbito poblacional 
 
La población a investigar está formada por todos los hogares que, teniendo residencia legal en 
España, viven en nuestro país en viviendas familiares principales. Por tanto, se excluyen del estudio: 

- Los hogares españoles o extranjeros que no tienen residencia en España. 
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- Los hogares que residen en viviendas colectivas (viviendas destinadas a ser habitadas por un 
colectivo, como residencias de ancianos, residencias de estudiantes, etc). 

2.2 Ámbito geográfico 
 
El ámbito geográfico comprende todo el territorio nacional, incluidas las Ciudades Autonómicas de 
Ceuta y Melilla. 
 
2.3 Ámbito temporal y períodos de referencia 

El trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de dos meses, iniciándose en el mes de octubre de 
2006. Los datos solicitados a los informantes tienen una referencia temporal diferente, según sea la 
información: 

- Vivienda en propiedad se refiere a cualquier vivienda que se haya comprado en los últimos cinco 
años (periodo de noviembre 2001 a octubre 2006). 

- Vivienda alquilada se refiere a la situación actual de la vivienda principal, es decir, coincide con el 
periodo de referencia. 

- Vivienda buscada se refiere a cualquier tipo de vivienda con intención de compra en los próximos 
dos años, y hace referencia a cualquiera de los miembros del hogar seleccionado. 

 
2.4 Periodicidad de la encuesta 

 
La encuesta tendrá una periodicidad bianual.  
 
3. Unidades de trabajo 
 
3.1 Unidades de análisis 
 
En la encuesta se consideran dos unidades básicas de observación y análisis: 
 

• Los hogares que residen en viviendas familiares principales en el territorio nacional. 
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• Los sujetos miembros del hogar de 18 y más años.  
 
3.2 Unidades de muestreo 
 
Se ha considerado como unidad primaria y última de muestreo el hogar familiar residente en el periodo 

de referencia  en una vivienda principal situada en territorio nacional. 
 
4 Definiciones 
 
A continuación, se detallan las definiciones básicas necesarias para una mejor comprensión de los 
resultados de la encuesta, sirviendo además para asegurar la comparación con otras encuestas 
dirigidas a hogares, como son por ejemplo encuesta continua de presupuestos familiares (INE) y de los 
Censos de Población y Vivienda.  
 
4.1 Definiciones básicas 
 
4.1.1 Definiciones relativas a la vivienda 
 
1. Edificio 
 
Se define edificio como toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser 
utilizada como vivienda y/o para servir a fines agrarios, industriales o para la prestación de servicios, 
en general, para el desarrollo de una actividad económica. Una construcción se dice que es 
permanente si ha sido concebida y construida para atender necesidades de duración indefinida, y que, 
por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio más de diez años. Se dice que es separada si está 
limitada por fachadas o medianerías y se encuentra cubierta por techo e independiente si tiene acceso 
directo desde la calle o desde terreno público o privado. 

2. Edificios residenciales  

Son aquellos edificios destinados al menos en un 50% de su superficie útil (excluidos bajos y sótanos) 
a ser habitados por personas bien de forma permanente o bien con carácter eventual con 



 7

independencia de que desarrollen otra función secundaria. Los edificios residenciales, a su vez pueden 
ser:  

- Edificios destinados a vivienda: Son los que están habitados de forma permanente o por 
temporadas por personas generalmente agrupadas en familias. La unidad habitable es la vivienda,  
la cual posee una autonomía funcional casi total. Pueden ser: aislados, adosados, pareados y en 
bloque. 

- Edificios destinados a residencia colectiva: Son aquellos cuyas unidades habitables están 
constituidas por recintos de una o dos piezas de habitación. No llegan a tener la categoría de 
vivienda por carecer de autonomía funcional, al existir determinados servicios sometidos a un 
régimen común. Las personas que habitan estos edificios a diferencia de los destinados a 
viviendas, no son normalmente grupos familiares sino grupos de personas unidas a veces por 
objetivos o intereses personales comunes. Pueden ser permanentes o eventuales (hoteles,  
albergues, etc.). Este tipo de edificios está fuera del ámbito de la encuesta.  

 
3. Edificios no residenciales 
 
Son todos aquellos destinados principalmente a no ser habitados por personas. 
 
4. Vivienda 
 
Se entiende por vivienda a todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma 
en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 
personas y forma parte de un edificio. 
 
Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas,..., se encuentra 
cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se aíslen de otras, con el fin 
de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse contra las inclemencias del tiempo y del 
medio ambiente. En cualquier caso, se tiene en cuenta tanto su situación como su utilización actual y 
no el estado primitivo de construcción. 
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5. Vivienda familiar 
 
Se considera como vivienda familiar aquella vivienda ocupada total o parcialmente por uno o varios 
hogares. No se incluyen en esta definición aquellos recintos construidos inicialmente para viviendas 
pero que se utilizan ahora exclusivamente para otros fines (viviendas que se han transformado 
totalmente en oficinas, talleres, almacenes,...) 
 
Clasificación de las viviendas 
 
Según su utilización 
 

• Vivienda familiar principal 
 

• Segunda residencia 
 

• Otras viviendas 
 
 
6. Vivienda familiar principal  
 
Se considera vivienda familiar principal a toda vivienda familiar que es utilizada como residencia 
habitual de uno o más hogares1.  
 
7. Vivienda no principal 
  
Todas aquellas viviendas que no cumplan las características dadas en la definición anterior, serán 
denominadas como residencias no principales. Las viviendas no principales se clasifican como  
segunda residencia y otro tipo. 
 
 
 

                                                 
1 Ver definición de hogar 
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8. Vivienda como segunda residencia 
 
Se considera segunda residencia a cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que el hogar tenga 
acceso, esté ubicada fuera del municipio de residencia y tenga como destino ser residencia temporal. 
Esta segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada (durante la mayor parte del año) o de 
familiares o amigos. 
 
9. Otras viviendas 
 
Aquellas viviendas que su propietario destina o a alquileres sucesivos de corta duración, es decir, las 
viviendas que son usadas de manera continuada y no estacional (por lo que no deben considerarse 
secundarias) o no tienen una utilización por parte del propietario.  
 
Según la tipología del edificio  
 

• Vivienda unifamiliar 
 

• Vivienda en bloque 
 

• Vivienda situada en un edificio no residencial 
 
10. Vivienda unifamiliar 
 
Son aquellas viviendas que se sitúan en parcelas independientes, y que sirven de residencia habitual 
permanente o temporal, para una sola familia. Pudiendo ser: 
 
- Vivienda aislada o independiente es aquella edificación que se encuentra aislada en su 

perímetro exterior de cualquier otra edificación. 
 
- Pareada: aquella edificación en contigüidad con otra edificación, quedando el resto de su 

perímetro exterior aislado de cualquier otra edificación colindante. 
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- Adosada o en hilera: aquella edificación en contigüidad con otras dos edificaciones colindantes, 
quedando el resto de su perímetro exterior aislado de cualquier otra edificación. 

 
 
11.Vivienda en bloque 
 
Son las viviendas que forman parte de un edificio de dos o más plantas o alturas y tienen un acceso 
común a todas ellas desde la vía pública. Siempre que haya zonas privativas y zonas comunes existe 
una especial forma de copropiedad (propiedad en común) establecida como propiedad horizontal. 
 
12. Vivienda situada en un edificio no residencial.  
 
Son aquellas viviendas incluidas físicamente en el recinto de un establecimiento que no esté dedicado 
principalmente a vivienda familiar, como por ejemplo la vivienda de un directivo o empleado de un 
colegio, oficina, prisión, etc., que reside habitualmente en ella. 
Según su régimen de tenencia 
 

• Propiedad 
 

• Alquiler o realquiler a precio de mercado  
 

• Alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado  
 

• Cesión gratuita  
 
13. Vivienda en propiedad. Una vivienda se considera en propiedad, cuando el propietario de la 
vivienda es un miembro del hogar, pudiendo darse cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
− Que la vivienda haya sido comprada por alguno de los miembros del hogar, tanto si está totalmente 
pagada como si tiene pagos pendientes (por ejemplo, préstamos hipotecarios o de cualquier índole 
ligados a la adquisición de la vivienda).  
− Que haya sido recibida como herencia o donación, con independencia de que la vivienda pueda 
tener sobre sí cualquier tipo de gravamen.  
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− Que los miembros del hogar no sean aún titulares legales de la vivienda, aunque sí lo sean de modo 
natural por vía de transmisión, herencia u otra modalidad, debido a que el titular legal haya fallecido, 
emigrado, etc.  
 
Si la vivienda es facilitada por algún pariente (tal como padres a sus hijos) que no es miembro del 
hogar, entonces el régimen de tenencia de la vivienda se considera en los otros casos dependiendo de 
si el hogar paga o no alguna renta.  
 
14.Vivienda en alquiler. Una vivienda se considera en alquiler o realquiler a precio de mercado 

cuando alguno de los miembros del hogar satisface por su uso una cantidad en metálico o en especie 
a precio de mercado, independientemente de que exista o no un contrato. No se hace ninguna 
distinción entre la vivienda directamente alquilada por el propietario o la alquilada por una persona que 
es a su vez inquilino (realquiler).  
 
15. Vivienda en alquiler a precio inferior al de mercado. Una vivienda se considera en alquiler a 

precio inferior al de mercado cuando alguno de los miembros del hogar satisface por su uso una 
cantidad en metálico o en especie y el precio es inferior al de mercado. Se incluyen los casos en los 
que por ley no se puede subir el importe del alquiler (casas de renta antigua), o la vivienda es facilitada 
a un precio más bajo por la empresa u organización en la que trabaja algún miembro del hogar, por 
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, por familiares, etc.  
 
16. Vivienda en cesión gratuita. Una vivienda se considera en cesión gratuita cuando el hogar no 
paga el alquiler, por serle facilitada por la empresa u organización en la que trabaja algún miembro del 
hogar, o por otros hogares o instituciones.  
 
Según el tipo de adquisición 
 
 Obra nueva sobre plano o sin terminar 
 Obra nueva terminada 
 Vivienda de segunda mano 

 
La clasificación de las viviendas en nuevas o de segunda mano se realiza en función del orden de la  
transmisión realizada. Así cuando es la primera transmisión en la escritura de compraventa, 
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normalmente realizada por el promotor o constructor a favor del primer adquirente, la vivienda se 
clasifica como nueva. El resto de las transmisiones, es decir cuando existen más de una transmisión 
en la escritura pública se clasifica como de segunda mano. 
 
Según el acceso al mercado inmobiliario 
 

 Vivienda libre 
 Vivienda protegida 
 Autopromoción 
 Cooperativa 
 Comunidad de propietarios 
 Otro tipo 

 
17. Vivienda protegida 
 
La vivienda protegida es aquella que ha recibido cualquier tipo de subvención a su construcción, 
independientemente del organismo que la conceda, y donde se tiene en cuenta limitaciones de 
superficie y precio. Se excluyen, aquellas viviendas que ya han sobrepasado el tiempo de vencimiento 
de dicha subvención y aquellas otras que, aunque no lo hayan sobrepasado, aparecen con un valor de 
realización definido en Orden Ministerial de Economía y Hacienda. Estas dos últimas consideraciones 
otorgan a la vivienda categoría de vivienda libre.  
 
18. Vivienda libre 
 
Es aquella que en el momento de la encuesta no es vivienda protegida. 

19. Autopromoción 

Se entiende por autopromoción de vivienda, la actividad, realizada por cualquier persona física, dirigida 
a la construcción de su vivienda. Su régimen jurídico estará integrado por el conjunto de derechos y 
beneficios, deberes, obligaciones y limitaciones, establecidos en la Ley 3/1995, de Fomento de la 
Vivienda y las normas que la desarrollan. 
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20. Cooperativa de vivienda 

Es el conjunto de personas que, cumpliendo con los requisitos generales de la cooperativa (redacción 
de unos estatutos, inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas, formación de los órganos 
por los que se rige, contabilidad), se unen para participar en un proyecto común, llevando a cabo 
cuantas actividades sean necesarias (búsqueda de solares, redacción de, búsqueda de entidad 
financiera que financie la construcción, encargo al arquitecto, redacción de contratos de incorporación, 
contrato de obra contratos de adjudicación de vivienda,..), para conseguir alojamientos y/o locales e 
instalaciones complementarias para sí o para las personas que con ellos convivan. 

21. Régimen de comunidad de bienes 

Una comunidad de propietarios es una asociación civil que se rige por el Código Civil y por los 
estatutos de régimen interno de la propia comunidad.   
 
4.1.2 Definiciones relativas al hogar 
 
1. Hogar 
 
Se define hogar como el conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o 
parte de ella y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un presupuesto común. 
Para los objetivos de este estudio, se excluyen los hogares que residentes en viviendas colectivas  
tales como hospitales, conventos, cárceles,… 
 
Clasificación de los hogares 
 
De acuerdo con esta definición debe tenerse en cuenta el número de miembros que componen el 
hogar, en este sentido, los hogares pueden clasificarse en: 
 

• Unipersonal 
 

• Pluripersonal  
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Un hogar unipersonal es aquel que está constituido por una sola persona  y aquel que está compuesto 
por más de una persona se denomina hogar pluripersonal. 
 
Las personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos de parentesco. En efecto, el 
hogar puede estar formado exclusivamente por personas no emparentadas, por una familia junto con 
personas no emparentadas, o exclusivamente por una familia. 
 
2. Miembros del hogar 
 
Las condiciones que se establecen para determinar qué personas son miembros del hogar tratan de 
evitar la posibilidad de que una misma persona pueda clasificarse en más de un hogar o, por el 
contrario, no pueda clasificarse en ninguno. 
 
Se consideran miembros del hogar aquellas personas que, residiendo habitualmente en la misma 
vivienda, participen del presupuesto del hogar (dependencia económica), es decir, compartan ingresos 
o gastos con el resto de personas que integran el hogar.  
 
El fondo común que permite al ama de casa o persona encargada de la administración del hogar 

sufragar los gastos comunes de éste (luz, teléfono, agua, electricidad) es lo que se denomina 
presupuesto común del hogar. No se considera participar en el presupuesto común la mera división de 
los gastos entre los residentes, ya que ello debe implicar también una participación en las decisiones 
del hogar. 
 
Se entiende por residir habitualmente en la misma vivienda el haber vivido al menos 45 días en los 
últimos tres meses en la vivienda familiar principal del hogar, no habiendo abandonado el mismo de 
forma definitiva con destino a otra vivienda familiar principal, o bien el haberse incorporado al hogar de 
forma definitiva. 
 
No se consideran miembros del hogar: las personas que no cumplen las condiciones generales o 
particulares establecidas en la definición dada de miembros del hogar. 
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3. Persona principal del hogar 
 
La persona principal es aquella que sirve de referencia para poder reconstruir las relaciones de 
parentesco y convivencia dentro del hogar. También se puede considerar persona principal a aquella 
que las demás personas de la familia o miembros del hogar reconozcan como tal. 
 
4.1.3 Definiciones de las variables de la encuesta 
 
Variables físicas de la vivienda principal (ver definiciones  en párrafos  anteriores de estas notas)  
 
1. Según tipo del edificio 
 
Las viviendas se clasifican según el tipo del edificio de la vivienda de las siguientes categorías:  

• Vivienda unifamiliar independiente 

• Vivienda unifamiliar pareado 

• Vivienda unifamiliar adosado o en hilera 

• Vivienda en bloque 

• Vivienda situada en edificio no residencial 
 
2. Según el régimen de tenencia de la vivienda  
 

• Propiedad 

• Alquiler o realquiler a precio de mercado  

• Alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado  

• Cesión gratuita  
 
2. Según el modo de compra 
 
 Obra nueva sobre plano o sin terminar 
 Obra nueva terminada 
 Vivienda de segunda mano 
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4. Superficie de la vivienda principal 
 
Superficie útil es la superficie del suelo, delimitado por el perímetro definido por la cara interior de los  
cerramientos externos o de un elemento de un edificio. Se incluye la mitad de la superficie del suelo de 
sus espacios exteriores de uso privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones, tendederos, muelles 
de carga, voladizos, etc..) medida bajo la proyección horizontal de su cubierta.  
 
Las viviendas se agrupan en función de su superficie en las siguientes categorías:  
 

 Menos de 30 metros cuadrados 
 Entre 30,01 y 45 metros cuadrados 
 Entre 45,01 y 60 metros cuadrados 
 Entre 60,01 y 90 metros cuadrados 
 Entre 90,01  y 120 metros cuadrados 
 Entre 120,01 y 150 metros cuadrados 
 Entre 150,01 y 200 metros cuadrados 
 Entre 200,01 y 300 metros cuadrados 
 Entre 300,01 y 500 metros cuadrados 
 Más de 500,01 metros cuadrados 

 
5. Distribución interior de la vivienda principal 
 

• Habitación. Es aquella pieza (espacio entre tabiques) de la vivienda diferente a la cocina, 
baños y aseos.  

 

• Cuartos de baños y aseos Es la pieza (espacio entre tabiques) que dispone de lavabo, 
retrete, bañera y otros sanitarios utilizada para el aseo personal, el baño y la evacuación. 

 

• Aseo: Pieza pequeña de la vivienda formada por lavabo y retrete. 
 
6. Año de adquisición de la vivienda 
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En caso de que el régimen de tenencia sea “propiedad” se refiere al año en el que se firmó el contrato 
de compraventa, y en el caso de viviendas heredadas o donadas, al año en que se produjo la herencia 
o donación, aunque no coincida con el año de construcción, la entrega de llaves o el año en que se 
haya ido a vivir a esa vivienda o el de escrituración pública de la propiedad.  
  

7. Año de contrato de compra o de alquiler  

En caso de que el régimen de tenencia sea “alquiler” se refiere al año en el que se firmó el contrato de 
arrendamiento o la fecha de subrogación. Si no hubiese contrato o la firma de éste fuese posterior al 
primer año de alquiler, se considera la fecha en la que se hizo el acuerdo verbal.  
 
 
8. Acceso al mercado inmobiliario (ver definiciones en párrafos anteriores) 
 

 Vivienda libre 
 Vivienda protegida 
 Autopromoción 
 Cooperativa 
 Comunidad de propietarios 
 Otro tipo 

 
Variables monetarias 
 
1. Préstamos hipotecarios  
 
Un préstamo hipotecario es un préstamo con una garantía real, añadida a la garantía personal, que se 
materializa en la hipoteca de un bien inmueble (la vivienda) a favor del Banco, Caja u otra entidad que 
presta el dinero. Es decir, la entidad financiera pasaría a ser propietaria de la vivienda en el caso de no 
cumplirse los pactos establecidos en la concesión del préstamo hipotecario (pagos puntuales, plazos, 
etc.). La existencia de esa garantía real es lo que hace que los tipos de interés aplicados en los 
préstamos hipotecarios sean menores que los aplicados en los préstamos personales, ya que éstos en 
últimos se suele aportar menores garantías. 
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Importe mensual medio. Se refiere al importe mensual total pagado incluyendo la amortización de 
capital y los intereses hipotecarios, antes de deducir cualquier reducción fiscal, por la vivienda principal 
del hogar durante el período de referencia de los ingresos.  

Se excluyen:  

 Cualquier otro pago simultáneo al pago de la cuota hipotecaria, como el seguro de hipoteca o 
el seguro de vivienda y contenido y los pagos de otros préstamos adicionales para gastos de vivienda 
(reparaciones, restauración, mantenimiento, etc.) o de cualquier otro tipo no relacionados con la 
vivienda. 

 
2. Ayudas para vivienda en propiedad o alquiler 

Estas ayudas se refieren a la intervención de las autoridades públicas o privadas para ayudar a los 
hogares a hacer frente a los gastos asociados a la vivienda. Un criterio esencial para definir el ámbito 
de aplicación de la subvención de la vivienda es la existencia de unos requisitos de recursos 
económicos que deben cumplirse para determinar la asignación de la prestación.  

Incluyen:  

Subvención de alquiler: transferencia corriente sometida a unos requisitos de recursos económicos 
que concede una autoridad pública a un inquilino, temporalmente o a largo plazo, para ayudarle a 
hacer frente a los gastos de alquiler. 

Subvención a propietarios que residen en sus viviendas: transferencia sometida a unos requisitos 
de recursos económicos que concede una autoridad pública a un propietario que reside en su 
vivienda para aliviar los gastos corrientes relacionados con la misma (en la práctica se le suele 
ayudar con el pago de hipotecas y/o intereses).  

      Se excluyen:  

Las políticas sociales de vivienda organizadas a través del sistema fiscal (es decir, las ventajas 
fiscales).  

Todas las transferencias de capital (en particular, las ayudas a la inversión).   
 

3. Alquiler mensual de la vivienda  
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Se refiere al importe del último recibo mensual de alquiler. Se excluyen del importe otros gastos anexos 
(como comunidad, agua, luz, etc.) aunque aparezcan en el recibo.  

El importe incluye las ayudas percibidas, es decir, si el hogar percibe alguna ayuda en metálico 
procedente de cualquier fuente para hacer frente al pago del alquiler como son las ayudas de fondos 
públicos de asistencia social, o el alquiler está cubierto total o parcialmente por una institución pública o 
privada sin fines de lucro, empresa u otro, se considerará el importe total del alquiler. Por tanto debe 
anotarse el importe que el hogar ha desembolsado de su presupuesto en concepto de alquiler más el 
importe de la ayuda recibida.  

 
Variables sociodemográficas de la persona principal del hogar 
 
Clasificación de la actividad económica desarrollada (ver definiciones) 
 
Aquí se trata de clasificar a la persona principal en función de la actividad económica desarrollada. 
 

• Trabajando, ocupado (personas con empleo) 
 

• Población parada o desempleada  
 

• Estudiante o en formación  
 

• Personas que se ocupan de su hogar  
 

• Jubilados o prejubilados  
 

• Otros 
 
 
Clasificación  de la  situación profesional (ver definiciones) 
 

 Personas con una actividad por cuenta propia  
 Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas 
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 Ayuda familiar 
 Miembro de cooperativas 

 
Clasificación de la formación (ver definiciones) 
 
Aquí se trata de clasificar a la persona principal en función de su formación académica. 
 

• Sin estudios 
 

• Estudios primarios y similares  
 

• Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI ( grado medio) y similares 
 

• Bachiller superior, BUP, COU, PREU, FPII ( grado superior) y similares  
 

• Estudios universitarios  
 

• Otros  
 

5. Diseño de la muestra 

La Encuesta sobre tenencia y uso de la vivienda de los hogares es una encuesta dirigida a los hogares 
cuyo objetivo es proporcionar información acerca de características físicas de las viviendas familiares y 
socioeconómicas de los hogares, al mismo tiempo que se estudia la demanda de vivienda de la 
población, a nivel nacional y por Comunidad Autónoma. 

5.1 Tipo de muestreo 

Se ha utilizado un muestreo con doble estratificación siguiendo un criterio geográfico de las unidades 
de análisis, seleccionándose una muestra independiente dentro de cada comunidad autónoma. 

Para cada comunidad autónoma, se ha realizado una primera estratificación por provincia y para cada 
una de las provincias se hace una nueva estratificación según el tamaño de los municipios. De 
acuerdo con este criterio se establecen los siguientes estratos: 



 21

 Estrato 1: Municipio capital de provincia 

 Estrato 2: Municipios con más de 100.000 habitantes 

 Estrato 3: Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes 

 Estrato 4: Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes 

 Estrato 5: Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 

 Estrato 6: Municipios con menos de 10.000 habitantes 
 
 
5.2 Tamaño de la muestra.  

Para cubrir los objetivos de la encuesta de proporcionar estimaciones con un alto grado de fiabilidad 
tanto a nivel nacional como por Comunidad Autónoma, se ha seleccionado una muestra de 26.955 
viviendas. La muestra se distribuye entre Comunidades Autónomas asignando una parte 
uniformemente y otra proporcionalmente al tamaño de la Comunidad. La parte uniforme corresponde a 
las Comunidades Autónomas de Baleares, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja, asignando un 
tamaño de 800 hogares de la muestra en cada una de estas regiones. En las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla se le ha asignado 200 hogares a cada una de ellas. Esto permite que la 
representatividad de los resultados permita su publicación, al igual que el resto de las Comunidades 
Autónomas que integran el territorio español.  

 

 La distribución de la muestra por comunidades autónomas y provincias es la siguiente: 
 

Muestra de hogares por comunidades autónomas y provincias 
 
   
   
Comunidad Autónoma / Provincia  Nº de hogares 
   
   
ANDALUCÍA  4.292 
   
Almería  309 
Cádiz  669 
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Córdoba  439 
Granada  474 
Huelva  292 
Jaén  370 
Málaga  742 
Sevilla  997 
   
ARAGÓN  800 
   
   
Huesca  137 
Teruel  91 
Zaragoza  572 
   
   
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)  800 
   
   
BALEARS (ILLES)  800 
   
   
CANARIAS  1.064 
   
   
Las Palmas  558 
S. C. de Tenerife  506 
   
   
CANTABRIA  800 
   
   
CASTILLA Y LEÓN  1.357 
   
   
Ávila  90 
Burgos  193 
León  269 
Palencia  96 
Salamanca  191 
Segovia  82 
Soria  50 
Valladolid  276 
Zamora  110 
   
   
CASTILLA LA MANCHA  1.124 
   
   



 23

Albacete  212 
Ciudad Real  278 
Cuenca  117 
Guadalajara  152 
Toledo  365 
   
   
CATALUÑA  3.830 
   
   
Barcelona  2.864 
Girona  387 
Lleida  216 
Tarragona  363 
   
   
COMUNIDAD VALENCIANA  2.586 
   
   
Alicante  891 
Castellón  345 
Valencia  1.350 
   
   
EXTREMADURA  850 
   
   
Badajoz  495 
Cáceres  355 
   
   
GALICIA  1.543 
   
   
Coruña (A)  657 
Lugo  198 
Ourense  188 
Pontevedra  500 
   
   
MADRID  3223 
   
   
REGIÓN DE MURCIA  800 
   
   
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  800 
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PAÍS VASCO  1.086 
   
   
Álava  142 
Guipúzcoa  386 
Vizcaya  558 
   
   
RIOJA (LA)  800 
   
   
CEUTA Y MELILLA  400 
   
   
Ceuta  200 
Melilla  200 
   
   
TOTAL  26955 
   
   

 
 
5.3 Errores de muestreo 
 
El objetivo del diseño de encuestas por muestreo es maximizar la cantidad de información para un 
coste dado. El muestreo irrestricto aleatorio, suele suministrar buenas estimaciones de parámetros 
poblacionales a un coste bajo, pero existen otros procedimientos de muestreo, como el muestreo 
estratificado, que en muchas ocasiones incrementa la cantidad de información para un coste dado. 
 

En el muestreo estratificado, una población heterogénea con N unidades { } Niiu ,...,2,1=  se subdivide en 

L subpoblaciones lo más homogéneas posibles no solapadas denominadas estratos { }
hNi

Lhhiu
,...,2,1
,...,2,1

=
=  de 

tamaños LNNN ,...,, 21 . La muestra estratificada de tamaño n se obtiene seleccionando hn  

elementos ( )Lh ,...,2,1=  de cada uno de los L estratos en que se subdivide la población de forma 

independiente. Si la muestra estratificada se obtiene seleccionando una muestra aleatoria simple en 
cada estrato de forma independiente, el muestreo se denomina muestreo aleatorio estratificado. El 
muestreo aleatorio estratificado será sin reposición o con reposición dependiendo de si la muestra 
aleatoria simple en cada estrato se hace sin reposición o con reposición. 
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En el caso de la encuesta sobre el alquiler de viviendas de los hogares en España 2006, se ha 
utilizado un muestreo aleatorio estratificado sin reposición y con selección independiente en cada 
estrato. El tamaño de la muestra obtenida es de 26.955 viviendas. Se ha realizado una estratificación 
por provincias y para cada provincia se hace una nueva estratificación según el tamaño de los 
municipios de la siguiente forma: 

 Municipio capital de provincia 

 Municipios con más de 100.000 habitantes 

 Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes 

 Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes 

 Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 

 Municipios con menos de 10.000 habitantes 
 
Un estimador de un parámetro poblacional puede expresarse como suma de las estimaciones para el 
parámetro en los diferentes estratos mediante muestreo aleatorio simple.  
 
En nuestro caso, el estimador del total de clase, es decir, la estimación del total de viviendas 
alquiladas en España en 2006, es la suma de los estimadores del total de clase en cada estrato: 
 

17914751ˆˆ
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Donde hN  es el número de viviendas en el estrato h de la población y hn  es el número de viviendas 

del estrato h de la muestra. 
 
La varianza de dicho estimador se obtiene de la siguiente forma: 
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y su estimación: 
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Donde hP̂  es la proporción de viviendas alquiladas en el estrato h de la muestra, hQ̂  la proporción de 

viviendas no alquiladas en el estrato h de la muestra y 
h

h
h N

nf = . 

 
A continuación calculamos el error relativo de muestreo dado por el coeficiente de variación del 
estimador: 
 

( ) ( ) 0143.0
1791475

66.25679
ˆ
ˆˆˆˆ ===
st

st
stv A

AAC σ  

 
Para hallar el intervalo de confianza con una precisión del 95%, utilizamos el valor 

( )( ) ( )( ) 96.1025.0121 1,0
1

1,0
1 =−=−= −−

NN FF αλα . El intervalo será: 

 

( ) ( )[ ] [ ]=+−=+− 66.25679*96.11791475,66.25679*96.11791475ˆˆˆ,ˆˆˆ
stststst AAAA σλσλ αα

 

[ ]1841807,1741143=  

 
 
5.4 Estimadores 
 
Los estimadores utilizados son del tipo de la razón, teniendo en cuenta el proceso de selección de la 
muestra. Al mismo tiempo, se que se aplican técnicas de reponderación, de acuerdo con la información 
disponible.    
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6. Recogida de Información 
 
La recogida de información se ha realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2006, a 
través de un cuestionario electrónico. Esto ha permitido que la aplicación informática, al mismo tiempo 
que se grababan los datos en soporte informático, haya corregido determinadas inconsistencias de 
información directamente.    
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Tablas estadísticas 
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Tablas estadísticas sobre el número de viviendas compradas en 
el periodo 2002-2006 

 
• Tabla 1 según tipo de edificio 

• Tabla 2  según modo de compra 

• Tabla 3  según tipo de mercado 

• Tabla 4 según orden de compra y necesidad de vender 

• Tabla 5 según necesidad de financiación 
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Tabla 1. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según tipo de edificio  

    

España    

    

    
Unidad: vivienda    
Tipo de edificio Número Porcentaje  
  
Unifamiliar independiente 329.456 14,20  
Unifamiliar pareado 127.196 5,50  
Unifamiliar adosado o en hilera 294.517 12,70  
Edificio en bloque 1.561.531 67,60  
    
TOTAL 2.312.700 100,00  

    
 
 
 
Tabla 1. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según tipo de edificio  

    

Andalucía    

    

    
Unidad: vivienda    
Tipo de edificio Número Porcentaje  
  
Unifamiliar independiente 75.840 17,50  
Unifamiliar pareado 39.863 9,20  
Unifamiliar adosado o en hilera 78.157 18,03  
Edificio en bloque 239.510 55,27  
    

TOTAL 433.370 100,00  
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Tabla 1. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según tipo de edificio  

    

Castilla-La Mancha    

    

    
Unidad: vivienda    
Tipo de edificio Número Porcentaje  
  
Unifamiliar independiente 26.481 31,68  
Unifamiliar pareado 3.840 4,60  
Unifamiliar adosado o en hilera 24.924 29,83  
Edificio en bloque 28.321 33,89  
    

TOTAL 83.566 100,00  

    

    

    
 
Tabla 1. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según tipo de edificio  

    

Cataluña    

    

    
Unidad: vivienda    
Tipo de edificio Número Porcentaje  
  
Unifamiliar independiente 53.722 11,83  
Unifamiliar pareado 26.068 5,74  
Unifamiliar adosado o en hilera 32.097 7,07  
Edificio en bloque 342.283 75,36  
    

TOTAL 454.170 100,00  
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Tabla 2. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el modo de compra 

   

   
   

España   
   
   

   
   

Modo de compra Número Porcentaje 
Nueva sobre plano 666.097 28,8
Nueva terminada 497.078 21,5
Segunda mano 1.149.525 49,7

TOTAL 2.312.700 100,0

   

 
Tabla 2. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el modo de compra 
   

   
   

Andalucía   
   
   

   
   

Modo de compra Número Porcentaje 
Nueva sobre plano 128.114 29,6
Nueva terminada 90.463 20,9
Segunda mano 214.793 49,5

TOTAL 433.370 100,0

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 44

Tabla 2. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el modo de compra 
   

   
   

Castilla-La Mancha  
   
   

   
   

Modo de compra Número Porcentaje 
Nueva sobre plano 28.998 34,7
Nueva terminada 23.432 28,0
Segunda mano 31.136 37,3

TOTAL 83.566 100,0

   
   
   

 
Tabla 2. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el modo de compra 

   

   
   

Cataluña   
   
   

   
   

Modo de compra Número Porcentaje 
Nueva sobre plano 111.711 24,6
Nueva terminada 92.838 20,4
Segunda mano 249.621 55,0

TOTAL 454.170 100,0
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Tabla 3. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el tipo de mercado 
   

   

España   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Tipo de mercado Número Porcentaje 
Vivienda libre 1.904.854 82,36

Vivienda protegida 215.889 9,33

Auto promoción 74.948 3,24

Cooperativa 30.074 1,30

Comunidad de propietarios 25.832 1,12

Otro tipo 61.103 2,64

TOTAL 2.312.700 100

 
 
 
 
 
Tabla 3. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el tipo de mercado 
   

   

Andalucía   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Tipo de mercado Número Porcentaje 
Vivienda libre 345.145 79,64

Vivienda protegida 51.013 11,77

Auto promoción 18.803 4,34

Cooperativa 8.655 2,00

Comunidad de propietarios 4.238 0,98

Otro tipo 5.516 1,27

TOTAL 433.370 100
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Tabla 3. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el tipo de mercado 
   

   

Castilla-La Mancha   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Tipo de mercado Número Porcentaje 
Vivienda libre 65.565 78,46

Vivienda protegida 6.266 7,5

Auto promoción 7.945 9,51

Cooperativa 1.948 2,33

Comunidad de propietarios 436 0,52

Otro tipo 1.406 1,68

TOTAL 83.566 100

   

   

   

 
 
Tabla 3. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según el tipo de mercado 
   

   

Cataluña   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Tipo de mercado Número Porcentaje 
Vivienda libre 387.564 85,32

Vivienda protegida 26.023 5,73

Auto promoción 10.848 2,39

Cooperativa 3.794 0,84

Comunidad de propietarios 8.793 1,94

Otro tipo 17.148 3,78

TOTAL 454.170 100
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Tabla 4. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según el orden de compra y necesidad  
de vender otra vivienda   

   
   

España   

   

   
   
Unidad: vivienda      

 Necesidad de vender     

Orden de compra Si No TOTAL 

Primera  1.285.522 1.285.522
Sucesivas 837.039 190.139 1.027.178

TOTAL 837.039 1.475.661 2.312.700

 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según el orden de compra y necesidad  
de vender otra vivienda   

   
   

Andalucía   

   

   
   
Unidad: vivienda      

 Necesidad de vender     

Orden de compra Si No TOTAL 

Primera  250.086 250.086
Sucesivas 142.939 40.345 183.284

TOTAL 142.939 290.431 433.370
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Tabla 4. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según el orden de compra y necesidad  
de vender otra vivienda   

   
   

Castilla-La Mancha   

   

   
   
Unidad: vivienda      

 Necesidad de vender     

Orden de compra Si No TOTAL 

Primera  42.816 42.816
Sucesivas 31.433 9.317 40.750

TOTAL 31.433 52.133 83.566

   
   
   
   

 
 
Tabla 4. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según el orden de compra y necesidad  
de vender otra vivienda   

   
   

Cataluña   

   

   
   
Unidad: vivienda      

 Necesidad de vender     

Orden de compra Si No TOTAL 

Primera  242.786 242.786
Sucesivas 191.196 20.188 211.384

TOTAL 191.196 262.974 454.170
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Tabla 5. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según la necesidad de financiación 
   
   
   
España   
   
   
   
Unidad: vivienda     
   

Necesidad de financiación Número Porcentaje 
Si 1.780.065 76,97
No 532.635 23,03
TOTAL 2.312.700 100
 
 
 
 
 
Tabla 5. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según la necesidad de financiación 
   
   
   
Andalucía   
   
   
   
Unidad: vivienda     
   

Necesidad de financiación Número Porcentaje 
Si 324.915 74,97

No 108.455 25,03

TOTAL 433.370 100
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Tabla 5. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según la necesidad de financiación 
   
   
   
Castilla-La Mancha   
   
   
   
Unidad: vivienda     
   

Necesidad de financiación Número Porcentaje 
Si 58.288 69,75

No 25.278 30,25

TOTAL 83.566 100
   
   
   
   
 
Tabla 5. Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según la necesidad de financiación 

   
   
   
Cataluña   
   
   
   
Unidad: vivienda     
   

Necesidad de financiación Número Porcentaje 
Si 359.287 79,11

No 94.883 20,89

TOTAL 454.170 100
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Tablas estadísticas sobre el número de viviendas compradas en 
el periodo 2002-2006, según características sociodemográficas de 

la persona principal del hogar 
 

• Tabla 6.1 según ocupación de la persona principal 

• Tabla 6.2 según la situación profesional de la persona principal  

• Tabla 6.3 según el tamaño del hogar 

• Tabla 6.4 según la formación de la persona principal 

• Tabla 6.5 según la edad de la persona principal 
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Tabla 6.1  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según ocupación de la persona principal 
   

   

España   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Ocupación Número Porcentaje 
Trabajando u ocupado 1.897.801 82,06

Parado 66.475 2,87

Estudiante o en formación 5.768 0,25

Incapacitado permanente para trabajar 15.761 0,68

Dedicado a las labores del hogar, etc 34.022 1,47

Jubilado 278.242 12,03

Otra 14.631 0,63

TOTAL 2.312.700 100,00

 
 
 
 
 
Tabla 6.1  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según ocupación de la persona principal 
    

    

Andalucía    

    

    

    
Unidad: vivienda    

Ocupación  Número Porcentaje  
Trabajando u ocupado 339.581 78,36  
Parado 23.990 5,54  
Estudiante o en formación --- ---  
Incapacitado permanente para trabajar 1.973 0,46  
Dedicado a las labores del hogar, etc 7.025 1,62  
Jubilado 58.176 13,42  
Otra 2.625 0,60  

TOTAL 433.370 100,00  
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Tabla 6.1  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según ocupación de la persona principal 

   

   

Castilla-La Mancha   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Ocupación Número Porcentaje 
Trabajando u ocupado 66.093 79,09
Parado 854 1,02
Estudiante o en formación 1.116 1,34
Incapacitado permanente para trabajar 2.174 2,60
Dedicado a las labores del hogar, etc 2.395 2,87
Jubilado 10.934 13,08
Otra --- --- 
TOTAL 83.566 100,00

   

   

 
 
 
Tabla 6.1  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en  
el periodo 2002-2006, clasificadas según ocupación de la persona principal 
   

   

Cataluña   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Ocupación Número Porcentaje 
Trabajando u ocupado 383.037 84,34
Parado 11.808 2,60
Estudiante o en formación --- --- 
Incapacitado permanente para trabajar 6.173 1,36
Dedicado a las labores del hogar, etc 3.400 0,75
Jubilado 47.565 10,47
Otra 2.187 0,48
TOTAL 454.170 100,00
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Tabla 6.2  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en 
el periodo 2002-2006, clasificadas según situación profesional de la persona 
principal 

   

   

España   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que emplea personal 229.730 12,11

Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que no emplea personal 211.379 11,14

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 1.271.816 67,02

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal 182.827 9,62

Ayuda familiar 2.049 0,11

TOTAL 1.897.801 100

 
 
 
Tabla 6.2  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en 
el periodo 2002-2006, clasificadas según situación profesional de la persona 
principal 

   

   

Andalucía   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que emplea personal 46.261 13,62

Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que no emplea personal 36.641 10,79

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 212.281 62,51

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal 44.398 13,08

Ayuda familiar   

TOTAL 339.581 100
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Tabla 6.2  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en 
el periodo 2002-2006, clasificadas según situación profesional de la persona 
principal 
   

   

Castilla-La Mancha   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que emplea personal 9.925 15,02

Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que no emplea personal 10.258 15,52

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 41.166 62,28

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal 4.091 6,19

Ayuda familiar 653 0,99

TOTAL 66.093 100

   

   

   

 
Tabla 6.2  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares en 
el periodo 2002-2006, clasificadas según situación profesional de la persona 
principal 
   

   

Cataluña   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que emplea personal 36.669 9,57

Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia, que no emplea personal 50.924 13,29

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 262.645 68,58

Asalariado o trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal 32.799 8,56

Ayuda familiar   

TOTAL 383.037 100
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Tabla 6.3  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según composición del hogar 
   

   

España   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje 
1 miembro 196.609 8,50

2 miembros 666.695 28,83

3 miembros 609.219 26,34

4 miembros 611.488 26,44

5 y más miembros 228.689 9,89

TOTAL 2.312.700 100

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.3  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según composición del hogar 
   

   

Andalucía   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje 
1 miembro 34.896 8,0

2 miembros 106.830 24,7

3 miembros 114.934 26,5

4 miembros 115.967 26,8

5 y más miembros 60.743 14,0

TOTAL 433.370 100
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Tabla 6.3  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según composición del hogar 
   

   

Castilla-La Mancha   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje 
1 miembro 4.660 5,6

2 miembros 24.425 29,2

3 miembros 17.591 21,0

4 miembros 26.723 32,0

5 y más miembros 10.167 12,2

TOTAL 83.566 100

   

   

   

 
 
 
 
 
Tabla 6.3  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según composición del hogar 
   

   

Cataluña   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Número de miembros del hogar Número Porcentaje 
1 miembro 31.431 6,9

2 miembros 152.294 33,5

3 miembros 120.685 26,6

4 miembros 120.212 26,5

5 y más miembros 29.548 6,50

TOTAL 454.170 100
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Tabla 6.4  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según formación de la persona 
principal   

   

España   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Nivel de formación Número Porcentaje 
Sin estudios 71.015 3,07

Estudios primarios y similares 437.886 18,93

Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI (grado medio),... 538.672 23,29

Bachiller superior, BUP, COU, FPII (grado superior),... 551.680 23,85

Estudios universitarios 713.447 30,85

TOTAL 2.312.700 100

 
 
 
 
 
 
Tabla 6.4  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según formación de la persona 
principal   

   

Andalucía   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Nivel de formación Número Porcentaje 
Sin estudios 23.527 5,43
Estudios primarios y similares 92.810 21,42
Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI (grado medio),... 104.547 24,12
Bachiller superior, BUP, COU, FPII (grado superior),... 83.580 19,28
Estudios universitarios 128.906 29,75

TOTAL 433.370 100
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Tabla 6.4  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según formación de la persona 
principal   

   

Castilla-La Mancha   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Nivel de formación Número Porcentaje 
Sin estudios 4.311 5,16
Estudios primarios y similares 24.747 29,61
Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI (grado medio),... 21.536 25,77
Bachiller superior, BUP, COU, FPII (grado superior),... 17.985 21,52
Estudios universitarios 14.987 17,94

TOTAL 83.566 100

   

   

   

 
 
 
Tabla 6.4  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según formación de la persona 
principal   

   

Cataluña   

   

   

   
Unidad: vivienda   
Nivel de formación Número Porcentaje 
Sin estudios 13.204 2,91
Estudios primarios y similares 96.079 21,15
Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI (grado medio),... 116.482 25,65
Bachiller superior, BUP, COU, FPII (grado superior),... 97.285 21,42
Estudios universitarios 131.120 28,87

TOTAL 454.170 100

   

   

 
 
 
 
 



 121

Tabla 6.5  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según edad de la persona principal 

   

España   

   

   
Unidad: vivienda   
Grupo de edad Número Porcentaje 
Entre 18 y 25 años 59.586 2,58
Entre 26 y 35 años 681.959 29,48
Entre 36 y 50 años 980.522 42,40
Entre 51 y 65 años 388.122 16,78
Más de 65 años 202.511 8,76

TOTAL 2.312.700 100,00

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.5  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según edad de la persona principal 

   

Andalucía   

   

   
Unidad: vivienda   
Grupo de edad Número Porcentaje 
Entre 18 y 25 años 12.082 2,79
Entre 26 y 35 años 116.558 26,90
Entre 36 y 50 años 192.004 44,30
Entre 51 y 65 años 79.264 18,29
Más de 65 años 33.462 7,72

TOTAL 433.370 100,00
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Tabla 6.5  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según edad de la persona principal 

   

Castilla-La Mancha   

   

   
Unidad: vivienda   
Grupo de edad Número Porcentaje 
Entre 18 y 25 años 1.116 1,34
Entre 26 y 35 años 20.731 24,80
Entre 36 y 50 años 43.481 52,03
Entre 51 y 65 años 10.260 12,28
Más de 65 años 7.978 9,55

TOTAL 83.566 100,00

   

   

   
 
 
 
 
Tabla 6.5  Viviendas compradas como residencia habitual de los hogares 
en el periodo 2002-2006, clasificadas según edad de la persona principal 

   

Cataluña   

   

   
Unidad: vivienda   
Grupo de edad Número Porcentaje 
Entre 18 y 25 años 13.568 2,99
Entre 26 y 35 años 165.513 36,44
Entre 36 y 50 años 162.750 35,83
Entre 51 y 65 años 77.345 17,03
Más de 65 años 34.994 7,71

TOTAL 454.170 100,00
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Cuestionario 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta sobre tenencia y uso de la 
vivienda de los hogares en España. 2006 

 
A. Identificación 
 

1. Identificación del hogar 
 

 

Nº de Orden       
 

Provincia    Municipio     
 

Dirección  Cod. Postal      
 

Teléfono 1          Teléfono 2           
 

e-mail (correo electrónico)  
 

 
2. Identificación del informante 
 
 

Nombre y apellidos de la persona que cumplimenta el cuestionario 
 

 
 

¿Cuál es su relación con la persona principal a la que se refiere el cuestionario? 
 
Tiene que contestar el cónyuge o pareja de la persona principal, hijo, padre, suegra, etc...mayor de 18 años (debe conocer las 
circunstancias de  su vivienda y hogar). 
Entrevistador: Marque con un aspa la opción adecuada según sea la relación de la persona informante con la persona principal. 
 
Persona principal   1 
 
Cónyuge o pareja de la persona principal   2 
 
Hijo/a de la persona principal   3 
 
Padre/madre de la persona principal   4 
 
Hermano/a  de la persona principal   5 
 
Otro tipo de parentesco distinto al los anteriores   6 
 
No hay parentesco   7 
 

 
Naturaleza, características y finalidad 
 
La encuesta sobre tenencia y uso de la vivienda de los hogares de España es una fuente de información estadí st ica, 
diseñada con la f inalidad de obtener datos comparat ivos sobre la condición actual de la vivienda de los hogares en España, 
así  como la necesidad futura de vivienda.  
  
Secreto estadí stico 
 
Serán objeto de protección y quedarán amparados por, los datos personales que obtengan los servicios estadí st icos (art . 
13.1 de la Ley de la Función Estadí st ica Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)).Todo el personal estadí st ico tendrá la 
obligación de preservar el secreto estadí st ico (art . 17.1de la LFEP). 
 
Obligación de facilitar los datos 
 
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España 
(art. 10.1 de la LFEP). 
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A. Características sociales de la persona principal 
 

 

3. Datos de la persona principal: sexo, grupo de edad y nacionalidad 
 

 

3.1 Sexo  
 

 Varón   1   
 

 Mujer   2    
 
 

3.2 Grupo de edad  
 
 Menos de 18 años   1 
  
 Entre 18 y 25 años   2 
  
 Entre 26 y 35 años   3 
  
 Entre 36 y 50 años   4 
  
 Entre 51 y 65 años   5 
  
 66 y más años   6 
  
 

3.3 Nacionalidad 
  
Entrevistador: Se tiene que anotar la nacionalidad a que pertenece la persona principal siempre que la nacionalidad de la 
persona principal sea distinta a la de algún país miembro de la Unión Europea. 
  
 Española  1  
  
 Extranjera     
  
  Perteneciente a la Unción Europea  2 
  
  Otra distinta a la de la Unión Europea   3 Nacionalidad( ) 
 

 
 
 
4. Relación con la actividad económica 
 
 

4.1 ¿En que situación de las siguientes se encuentra en la actualidad? 
 
 Trabajando o ocupado 

(Trabaja al menos 1 h. a la semana en la semana anterior en que se ha efectuado la primera llamada)  
  1 

 

 Parado   2 
 
 Estudiante o en formación   3 
 

 Incapacitado permanente para trabajar   4 
 

Dedicado a las labores del hogar, cuidado de niños o ancianos, etc.   5 
 

 Jubilado   6 
 

 Otra (especificar) 
_________________________________________________ 

  7 

 

 
 

 ¡Er
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15. ¿En qué tipo de mercado se ha comprado la vivienda? 
  
 

 Vivienda libre   1 
    

 Vivienda protegida   2 
    

 Autopromoción   3 
      

 Cooperativa   4 
      

 Comunidad de propietarios   5 
      

 Otro tipo   6 
 

 
 
16. ¿Tiene actualmente su hogar pagos pendientes de préstamos hipotecarios o de otro tipo, solicitados 
para la compra de esta vivienda? 
  
 

 Si   1 → Pasa a la pregunta 17 
    

 No   2 →  
 

 
 
17. ¿Cuál es el importe mensual medio que paga por el préstamo concedido? 
  
 

 Importe mensual que Vd. paga por la adquisición de esta vivienda     
 

 
 
18. ¿Cuál es el número de años que solicitó ese  préstamo? 
  
 

 Hasta 5 años   1 
 

 Entre 6 y 10 años   2 
 

 Entre 11 y 15 años   3 
 

 Entre 16 y 20 años   4 
 

 Entre 21 y 25 años   5 
 

 Entre 26 y 30 años   6 
 

 Entre 31 y 40 años   7 
 

 Más de 41 años   8 
 

 
 
19. Para la adquisición de esta vivienda, ¿recibió vd. algún tipo de ayuda, subvención o subsidio? 
  
 

 Si   1 → Pasa a la pregunta 20 
    

 No   2 →  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 27 de junio de 2007 
 

 



Índice 

Notas metodológicas 

INTRODUCCIÓN 

 

1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

 

2. ÁMBITO DE LA ENCUESTA 

 

2.1.Ámbito poblacional 

 

2.2. Ámbito geográfico 

2.3. Ámbito temporal y períodos de referencia  

2.4. Periodicidad de la encuesta  

 

3. UNIDADES DE TRABAJO  

 

3.1. Unidades de análisis 

3.2. Unidades de muestreo  

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Definiciones básicas      

4.1.1. Relativas a la vivienda  

4.1.2. Relativas al hogar   

4.1.3. Relativas a las variables de la encuesta     

 

5 DISEÑO DE LA MUESTRA      

 

5.1. Tipo de muestreo         

5.2. Tamaño de la muestra                                                                                                                

5.3. Errores de muestreo                                                                                                                    

5.4. Estimadores                                                                                                                                 

 

6. RECOGIDA DE INFORMACION 

TABLAS ESTADÍSTICAS 

CUESTIONARIO 



 

 

Introducción 
 

 

La Constitución española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones 

necesarias y dictar normas precisas para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  

 

El Plan de Vivienda 2005-2008 constituye el instrumento político para asegurar este 

derecho y gira alrededor de los siguientes ejes estratégicos:  

 

1.- Ampliar el peso de la vivienda protegida en el conjunto de los mercados de vivienda, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder al 

mercado libre de vivienda. 

 

2.- Equilibrar las distintas formas de acceso a la vivienda, fomentando el alquiler. 

 

3.- Incentivar el acceso a la vivienda en aquellos grupos sociales con mayores 

dificultades: jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas, personas discapacitadas, 

victimas de violencia de género y terrorismo 

 

4.- Adaptar las tipologías de la vivienda a las necesidades de las familias, 

adecuándolas a las actuales estructuras familiares.  

 

La necesidad de información estadística para el seguimiento de estos objetivos y el 

estudio del mercado inmobiliario, desde la óptica de la demanda, se hace imprescindible para 

instrumentalizar los mecanismos precisos con los que poder hacer efectivo el derecho a 

disfrutar de una vivienda digna. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Objetivos de la encuesta 
 

 

Un estudio sobre la accesibilidad a la vivienda es susceptible de cubrir multitud de 

necesidades de información. Los objetivos de esta encuesta entre otros son los siguientes: 

 

• Contribuir al seguimiento de la política de vivienda.  

 

• Actualización anual del Censo de Vivienda 2001.  

 

• Contribuir a la elaboración de las Cuentas Satélite de la Vivienda. 

 

• Investigar el mercado de alquiler de vivienda. 

 

Los resultados que ahora y aquí se presentan hacen referencia exclusivamente a la 

explotación de la información correspondiente al módulo viviendas en alquiler  de la encuesta 

sobre tenencia y uso de la vivienda de los hogares en España 2006 que durante los meses 

de octubre y noviembre recogió el Ministerio de Vivienda a través de los correspondientes 

cuestionarios.  

 

Al mismo tiempo, los diferentes cruces de las variables relativas al alquiler de viviendas 

con aquellas otras  referentes tanto a las características físicas de la vivienda como a las 

socioeconómicas de la persona principal del hogar permiten disponer de información relevante 

para determinar, no sólo el mercado del alquiler, las características sociodemográficas de los 

arrendatarios de la vivienda en alquiler en España y sus Comunidades Autónomas.  

 

 

2. Ámbitos de la encuesta 
 

 

2.1. Ámbito poblacional 

 

 

La población a investigar está formada por todos los hogares que, teniendo residencia 

legal en España, viven en nuestro país en viviendas familiares principales. Por tanto, se 

excluyen del estudio: 



- Los hogares españoles o extranjeros que no tienen residencia en España. 

- Los hogares que residen en viviendas colectivas (viviendas destinadas a ser habitadas por 

un colectivo, como residencias de ancianos, residencias de estudiantes, etc). 

 

 

2.2. Ámbito geográfico 

 

 

El ámbito geográfico comprende todo el territorio nacional, incluidas las Ciudades 

Autonómicas de Ceuta y Melilla. 

 

 

2.3. Ámbito temporal y períodos de referencia 

 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de dos meses, iniciándose en el mes de 

octubre de 2006. Los datos solicitados a los informantes tienen una referencia temporal 

diferente, según sea la información: 

- Vivienda en propiedad se refiere a cualquier vivienda que se haya comprado en los últimos 

cinco años (periodo de noviembre 2001 a octubre 2006). 

- Vivienda alquilada se refiere a la situación actual de la vivienda principal, es decir, coincide 

con el periodo de referencia. 

- Vivienda buscada se refiere a cualquier tipo de vivienda con intención de compra en los 

próximos dos años, y hace referencia a cualquiera de los miembros del hogar 

seleccionado. 

 

 

2.4. Periodicidad de la encuesta 

 

 

La encuesta tendrá una periodicidad anual.  

 

 

 



3. Unidades de trabajo 
 

 

3.1. Unidades de análisis 

 

En la encuesta se consideran dos unidades básicas de observación y análisis: 

 

• Los hogares que residen en viviendas familiares principales en el territorio nacional. 

• Los sujetos miembros del hogar de 18 y más años.  

 

 

3.2. Unidades de muestreo 

 

 

Se ha considerado como unidad primaria y última de muestreo el hogar familiar 

residente en el periodo de referencia  en una vivienda principal situada en territorio nacional. 

 

 

4. Definiciones 
 

 

A continuación, se detallan las definiciones básicas necesarias para una mejor 

comprensión de los resultados de la encuesta, sirviendo además para asegurar la comparación 

con otras encuestas dirigidas a hogares, como son por ejemplo encuesta continua de 

presupuestos familiares (INE) y de los Censos de Población y Vivienda.  

 

 

4.1. Definiciones básicas 

 

 

4.1.1. Definiciones relativas a la vivienda 

 

 

 

 



1. Edificio 

 

 

Se define edificio como toda construcción permanente, separada e independiente, 

concebida para ser utilizada como vivienda y/o para servir a fines agrarios, industriales o para 

la prestación de servicios, en general, para el desarrollo de una actividad económica. Una 

construcción se dice que es permanente si ha sido concebida y construida para atender 

necesidades de duración indefinida, y que, por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio 

más de diez años. Se dice que es separada si está limitada por fachadas o medianerías y se 

encuentra cubierta por techo e independiente si tiene acceso directo desde la calle o desde 

terreno público o privado. 

 

 

2. Edificios residenciales 

 

 

Son aquellos edificios destinados al menos en un 50% de su superficie útil (excluidos 

bajos y sótanos) a ser habitados por personas bien de forma permanente o bien con carácter 

eventual con independencia de que desarrollen otra función secundaria. Los edificios 

residenciales, a su vez pueden ser:  

 

- Edificios destinados a vivienda: Son los que están habitados de forma permanente o por 

temporadas por personas generalmente agrupadas en familias. La unidad habitable es la 

vivienda,  la cual posee una autonomía funcional casi total. Pueden ser: aislados, 

adosados, pareados y en bloque. 

- Edificios destinados a residencia colectiva: Son aquellos cuyas unidades habitables están 

constituidas por recintos de una o dos piezas de habitación. No llegan a tener la categoría 

de vivienda por carecer de autonomía funcional, al existir determinados servicios sometidos 

a un régimen común. Las personas que habitan estos edificios a diferencia de los 

destinados a viviendas, no son normalmente grupos familiares sino grupos de personas 

unidas a veces por objetivos o intereses personales comunes. Pueden ser permanentes o 

eventuales (hoteles,  albergues, etc.). Este tipo de edificios está fuera del ámbito de la 

encuesta.  

 



 

 

3. Edificios no residenciales 

 

 

Son todos aquellos destinados principalmente a no ser habitados por personas. 

 

 

4. Vivienda 

 

 

Se entiende por vivienda a todo recinto estructuralmente separado e independiente 

que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está 

concebido para ser habitado por personas y forma parte de un edificio. 

 

Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas,..., 

se encuentra cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se aíslen 

de otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse contra las 

inclemencias del tiempo y del medio ambiente. En cualquier caso, se tiene en cuenta tanto su 

situación como su utilización actual y no el estado primitivo de construcción. 

 

 

5. Vivienda familiar 

 

 

Se considera como vivienda familiar aquella vivienda ocupada total o parcialmente por 

uno o varios hogares. No se incluyen en esta definición aquellos recintos construidos 

inicialmente para viviendas pero que se utilizan ahora exclusivamente para otros fines 

(viviendas que se han transformado totalmente en oficinas, talleres, almacenes,...) 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación de las viviendas 

 

Según su utilización : 

 

 Vivienda familiar principal. 

 Segunda residencia. 

 Otras viviendas. 

 

 

6. Vivienda familiar principal 

 

 

Se considera vivienda familiar principal a toda vivienda familiar que es utilizada como 

residencia habitual de uno o más hogares1.  

 

 

7. Vivienda no principal 

 

 

Todas aquellas viviendas que no cumplan las características dadas en la definición 

anterior, serán denominadas como residencias no principales. Las viviendas no principales se 

clasifican como  segunda residencia y otro tipo. 

 

 

8. Vivienda como segunda residencia 

 

 

Se considera segunda residencia a cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que 

el hogar tenga acceso, esté ubicada fuera del municipio de residencia y tenga como destino ser 

residencia temporal. Esta segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada (durante la 

mayor parte del año) o de familiares o amigos. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver definición de hogar. 



9. Otras viviendas 

 

 

Aquellas viviendas que su propietario destina o a alquileres sucesivos de corta 

duración, es decir, las viviendas que son usadas de manera continuada y no estacional (por lo 

que no deben considerarse secundarias) o no tienen una utilización por parte del propietario.  

 

 

Según la tipología del edificio:  

 

 

 Vivienda unifamiliar 

 Vivienda en bloque 

 Vivienda situada en un edificio no residencial 

 

 

10. Vivienda unifamiliar 

 

 

Son aquellas viviendas que se sitúan en parcelas independientes, y que sirven de 

residencia habitual permanente o temporal, para una sola familia. Pudiendo ser: 

 

- Vivienda aislada es aquella edificación que se encuentra aislada en su perímetro exterior 

de cualquier otra edificación. 

 

- Pareada: aquella edificación en contigüidad con otra edificación, quedando el resto de su 

perímetro exterior aislado de cualquier otra edificación colindante. 

 

- Adosada o en hilera: aquella edificación en contigüidad con otras dos edificaciones 

colindantes, quedando el resto de su perímetro exterior aislado de cualquier otra 

edificación. 

 

 

 

 

 

 



11. Vivienda en bloque 

 

 

Son las viviendas que forman parte de un edificio de dos o más plantas o alturas y 

tienen un acceso común a todas ellas desde la vía pública. Siempre que haya zonas privativas 

y zonas comunes existe una especial forma de copropiedad (propiedad en común) establecida 

como propiedad horizontal. 

 

 

12. Vivienda situada en un edificio no residencial 

 

 

Son aquellas viviendas incluidas físicamente en el recinto de un establecimiento que no 

esté dedicado principalmente a vivienda familiar, como por ejemplo la vivienda de un directivo o 

empleado de un colegio, oficina, prisión, etc., que reside habitualmente en ella. 

 

 

Según su régimen de tenencia 

 

 

 Propiedad. 

 Alquiler o realquiler a precio de mercado.  

 Alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado. 

 Cesión gratuita 

 

 

13. Vivienda en propiedad 

 

 

Una vivienda se considera en propiedad, cuando el propietario de la vivienda es un 

miembro del hogar, pudiendo darse cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 

− Que la vivienda haya sido comprada por alguno de los miembros del hogar, tanto si está 

totalmente pagada como si tiene pagos pendientes (por ejemplo, préstamos hipotecarios o de 

cualquier índole ligados a la adquisición de la vivienda).  

− Que haya sido recibida como herencia o donación, con independencia de que la vivienda 

pueda tener sobre sí cualquier tipo de gravamen.  



− Que los miembros del hogar no sean aún titulares legales de la vivienda, aunque sí lo sean 

de modo natural por vía de transmisión, herencia u otra modalidad, debido a que el titular legal 

haya fallecido, emigrado, etc.  

 

Si la vivienda es facilitada por algún pariente (tal como padres a sus hijos) que no es 

miembro del hogar, entonces el régimen de tenencia de la vivienda se considera en los otros 

casos dependiendo de si el hogar paga o no alguna renta.  

 

 

14. Vivienda en alquiler 

 

 

Una vivienda se considera en alquiler o realquiler a precio de mercado cuando alguno 

de los miembros del hogar satisface por su uso una cantidad en metálico o en especie a precio 

de mercado, independientemente de que exista o no un contrato. No se hace ninguna 

distinción entre la vivienda directamente alquilada por el propietario o la alquilada por una 

persona que es a su vez inquilino (realquiler).  

 

 

15. Vivienda en alquiler a precio inferior al de me rcado 

 

 

Una vivienda se considera en alquiler a precio inferior al de mercado cuando alguno de 

los miembros del hogar satisface por su uso una cantidad en metálico o en especie y el precio 

es inferior al de mercado. Se incluyen los casos en los que por ley no se puede subir el importe 

del alquiler (casas de renta antigua), o la vivienda es facilitada a un precio más bajo por la 

empresa u organización en la que trabaja algún miembro del hogar, por instituciones públicas o 

privadas sin fines de lucro, por familiares, etc.  

 

 

16. Vivienda en cesión gratuita  

 

 

Una vivienda se considera en cesión gratuita cuando el hogar no paga el alquiler, por 

serle facilitada por la empresa u organización en la que trabaja algún miembro del hogar, o por 

otros hogares o instituciones.  

 



Según el tipo de adquisición 

 

 

� Obra nueva sobre plano o sin terminar 

� Obra nueva terminada 

� Vivienda de segunda mano 

 

La clasificación de las viviendas en nuevas o de segunda mano se realiza en función 

del orden de la  transmisión realizada. Así cuando es la primera transmisión en la escritura de 

compraventa, normalmente realizada por el promotor o constructor a favor del primer 

adquirente, la vivienda se clasifica como nueva. El resto de las transmisiones, es decir cuando 

existen más de una transmisión en la escritura pública se clasifica como de segunda mano. 

 

 

Según el acceso al mercado inmobiliario 

 

 

� Vivienda libre 

� Vivienda protegida 

� Autopromoción 

� Cooperativa 

� Comunidad de propietarios 

� Otro tipo 

 

 

17. Vivienda protegida 

 

 

La vivienda protegida es aquella que ha recibido cualquier tipo de subvención a su 

construcción, independientemente del organismo que la conceda, y donde se tiene en cuenta 

limitaciones de superficie y precio. Se excluyen, aquellas viviendas que ya han sobrepasado el 

tiempo de vencimiento de dicha subvención y aquellas otras que, aunque no lo hayan 

sobrepasado, aparecen con un valor de realización definido en Orden Ministerial de Economía 

y Hacienda. Estas dos últimas consideraciones otorgan a la vivienda categoría de vivienda 

libre.  

 

 



18. Vivienda libre 

 

 

Es aquella que en el momento de la encuesta no es vivienda protegida. 

 

 

19. Autopromoción 

 

 

Se entiende por autopromoción de vivienda, la actividad, realizada por cualquier 

persona física, dirigida a la construcción de su vivienda. Su régimen jurídico estará integrado 

por el conjunto de derechos y beneficios, deberes, obligaciones y limitaciones, establecidos en 

la Ley 3/1995, de Fomento de la Vivienda y las normas que la desarrollan. 

 

 

20. Cooperativa de vivienda 

 

 

Es el conjunto de personas que, cumpliendo con los requisitos generales de la 

cooperativa (redacción de unos estatutos, inscripción en el Registro de Sociedades 

Cooperativas, formación de los órganos por los que se rige, contabilidad), se unen para 

participar en un proyecto común, llevando a cabo cuantas actividades sean necesarias 

(búsqueda de solares, redacción de, búsqueda de entidad financiera que financie la 

construcción, encargo al arquitecto, redacción de contratos de incorporación, contrato de obra 

contratos de adjudicación de vivienda,..), para conseguir alojamientos y/o locales e 

instalaciones complementarias para sí o para las personas que con ellos convivan. 

 

 

21. Régimen de comunidad de bienes 

 

 

Una comunidad de propietarios es una asociación civil que se rige por el Código Civil y 

por los estatutos de régimen interno de la propia comunidad.   

 



4.1.2. Definiciones relativas al hogar 

 

 

1. Hogar 

 

 

Se define hogar como el conjunto de personas que ocupan en común una vivienda 

familiar principal o parte de ella y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo 

a un presupuesto común. Para los objetivos de este estudio, se excluyen los hogares que 

residentes en viviendas colectivas   tales como hospitales, conventos, cárceles,… 

 

 

Clasificación de los hogares 

 

De acuerdo con esta definición debe tenerse en cuenta el número de miembros que 

componen el hogar, en este sentido, los hogares pueden clasificarse en: 

 

• Unipersonal 

 

• Pluripersonal  

 

Un hogar unipersonal es aquel que está constituido por una sola persona  y aquel que 

está compuesto por más de una persona se denomina hogar pluripersonal. 

 

Las personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos de 

parentesco. En efecto, el hogar puede estar formado exclusivamente por personas no 

emparentadas, por una familia junto con personas no emparentadas, o exclusivamente por una 

familia. 

 

 

2. Miembros del hogar 

 

 

Las condiciones que se establecen para determinar qué personas son miembros del 

hogar tratan de evitar la posibilidad de que una misma persona pueda clasificarse en más de 

un hogar o, por el contrario, no pueda clasificarse en ninguno. 

 



Se consideran miembros del hogar aquellas personas que, residiendo habitualmente 

en la misma vivienda, participen del presupuesto del hogar (dependencia económica), es decir, 

compartan ingresos o gastos con el resto de personas que integran el hogar.  

 

El fondo común que permite al ama de casa o persona encargada de la administración 

del hogar sufragar los gastos comunes de éste (luz, teléfono, agua, electricidad) es lo que se 

denomina presupuesto común del hogar. No se considera participar en el presupuesto común 

la mera división de los gastos entre los residentes, ya que ello debe implicar también una 

participación en las decisiones del hogar. 

 

Se entiende por residir habitualmente en la misma vivienda el haber vivido al menos 45 

días en los últimos tres meses en la vivienda familiar principal del hogar, no habiendo 

abandonado el mismo de forma definitiva con destino a otra vivienda familiar principal, o bien el 

haberse incorporado al hogar de forma definitiva. 

 

No se consideran miembros del hogar: las personas que no cumplen las condiciones 

generales o particulares establecidas en la definición dada de miembros del hogar. 

 

 

 

3. Persona principal del hogar 

 

 

La persona principal es aquella que sirve de referencia para poder reconstruir las 

relaciones de parentesco y convivencia dentro del hogar. También se puede considerar 

persona principal a aquella que las demás personas de la familia o miembros del hogar 

reconozcan como tal. 

 

 

4.1.3. Definiciones de las variables de la encuesta  

 

 

Variables físicas de la vivienda principal  (ver definiciones  en párrafos  anteriores de estas 

notas)  

 

 

 



Según tipología del edificio 

 

 

Las viviendas se clasifican según la tipología del edificio de la vivienda de las 

siguientes categorías:  

 

• Vivienda unifamiliar independiente 

• Vivienda unifamiliar pareada 

• Vivienda unifamiliar adosada 

• Vivienda en bloque 

• Vivienda situada en edificio no residencial 

 

 

Según el régimen de tenencia de la vivienda  

 

 

• Propiedad 

• Alquiler o realquiler a precio de mercado  

• Alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado  

• Cesión gratuita  

 

 

Según el tipo de adquisición 

 

� Obra nueva sobre plano o sin terminar 

� Obra nueva terminada 

� Vivienda de segunda mano 

 

 

Superficie de la vivienda principal 

 

 

Superficie útil es la superficie del suelo, delimitado por el perímetro definido por la cara 

interior de los  cerramientos externos o de un elemento de un edificio. Se incluye la mitad de la 

superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso privativo cubiertos (tales como terrazas, 



balcones, tendederos, muelles de carga, voladizos, etc..) medida bajo la proyección horizontal 

de su cubierta.  

 

Las viviendas se agrupan en función de su superficie en las siguientes categorías:  

 

� Menos de 30 metros cuadrados 

� Entre 30,01 y 45 metros cuadrados 

� Entre 45,01 y 60 metros cuadrados 

� Entre 60,01 y 90 metros cuadrados 

� Entre 90,01  y 120 metros cuadrados 

� Entre 120,01 y 150 metros cuadrados 

� Entre 150,01 y 200 metros cuadrados 

� Entre 200,01 y 300 metros cuadrados 

� Entre 300,01 y 500 metros cuadrados 

� Más de 500,01 metros cuadrados 

 

 

Distribución interior de la vivienda principal 

 

 

• Habitación. Es aquella pieza (espacio entre tabiques) de la vivienda diferente a la 

cocina, baños y aseos.  

 

• Cuartos de baños y aseos Es la pieza (espacio entre tabiques) que dispone de 

lavabo, retrete, bañera y otros sanitarios utilizada para el aseo personal, el baño y la 

evacuación. 

 

• Aseo:  Pieza pequeña de la vivienda formada por lavabo y retrete. 

 

 

Año de adquisición de la vivienda 

 

 

En caso de que el régimen de tenencia sea “propiedad” se refiere al año en el que se 

firmó el contrato de compraventa, y en el caso de viviendas heredadas o donadas, al año en 

que se produjo la herencia o donación, aunque no coincida con el año de construcción, la 



entrega de llaves o el año en que se haya ido a vivir a esa vivienda o el de escrituración pública 

de la propiedad.  

  

Año de contrato de compra o de alquiler  

 

 

En caso de que el régimen de tenencia sea “alquiler” se refiere al año en el que se firmó 

el contrato de arrendamiento o la fecha de subrogación. Si no hubiese contrato o la firma de 

éste fuese posterior al primer año de alquiler, se considera la fecha en la que se hizo el acuerdo 

verbal.  

 

 

Acceso al mercado inmobiliario  (ver definiciones en párrafos anteriores) 

 

 

� Vivienda libre 

� Vivienda protegida 

� Autopromoción 

� Cooperativa 

� Comunidad de propietarios 

� Otro tipo 

 

 

Variables monetarias 

 

 

Préstamos hipotecarios  

 

Un préstamo hipotecario es un préstamo con una garantía real, añadida a la garantía 

personal, que se materializa en la hipoteca de un bien inmueble (la vivienda) a favor del Banco, 

Caja u otra entidad que presta el dinero. Es decir, la entidad financiera pasaría a ser propietaria 

de la vivienda en el caso de no cumplirse los pactos establecidos en la concesión del préstamo 

hipotecario (pagos puntuales, plazos, etc.). La existencia de esa garantía real es lo que hace 

que los tipos de interés aplicados en los préstamos hipotecarios sean menores que los 

aplicados en los préstamos personales, ya que éstos en últimos se suele aportar menores 

garantías. 



 

Importe mensual medio. Se refiere al importe mensual total pagado incluyendo la 

amortización de capital y los intereses hipotecarios, antes de deducir cualquier reducción fiscal, 

por la vivienda principal del hogar durante el período de referencia de los ingresos.  

Se excluyen:  

 Cualquier otro pago simultáneo al pago de la cuota hipotecaria, como el seguro de 

hipoteca o el seguro de vivienda y contenido y los pagos de otros préstamos adicionales para 

gastos de vivienda (reparaciones, restauración, mantenimiento, etc.) o de cualquier otro tipo no 

relacionados con la vivienda. 

 

 

Ayudas para vivienda en propiedad o alquiler 

 

 

Estas ayudas se refieren a la intervención de las autoridades públicas o privadas para 

ayudar a los hogares a hacer frente a los gastos asociados a la vivienda. Un criterio esencial 

para definir el ámbito de aplicación de la subvención de la vivienda es la existencia de unos 

requisitos de recursos económicos que deben cumplirse para determinar la asignación de la 

prestación.  

Incluyen:  

 Subvención de alquiler: transferencia corriente sometida a unos requisitos de 

recursos económicos que concede una autoridad pública a un inquilino, temporalmente o a 

largo plazo, para ayudarle a hacer frente a los gastos de alquiler. 

 Subvención a propietarios que residen en sus viviendas: transferencia sometida 

a unos requisitos de recursos económicos que concede una autoridad pública a un propietario 

que reside en su vivienda para aliviar los gastos corrientes relacionados con la misma (en la 

práctica se le suele ayudar con el pago de hipotecas y/o intereses).  

Se excluyen:  

 Las políticas sociales de vivienda organizadas a través del sistema fiscal (es 

decir, las ventajas fiscales).  

 Todas las transferencias de capital (en particular, las ayudas a la inversión).   

 



Alquiler mensual de la vivienda  

 

Se refiere al importe del último recibo mensual de alquiler. Se excluyen del importe 

otros gastos anexos (como comunidad, agua, luz, etc.) aunque aparezcan en el recibo.  

El importe incluye las ayudas percibidas, es decir, si el hogar percibe alguna ayuda en 

metálico procedente de cualquier fuente para hacer frente al pago del alquiler como son las 

ayudas de fondos públicos de asistencia social, o el alquiler está cubierto total o parcialmente 

por una institución pública o privada sin fines de lucro, empresa u otro, se considerará el 

importe total del alquiler. Por tanto debe anotarse el importe que el hogar ha desembolsado de 

su presupuesto en concepto de alquiler más el importe de la ayuda recibida.  

 

 

Variables sociodemográficas de la persona principal  del hogar 

 

 

Clasificación de la actividad económica desarrollad a (ver definiciones) 

 

 

Aquí se trata de clasificar a la persona principal en función de la actividad económica 

desarrollada. 

 

• Trabajando, ocupado (personas con empleo) 

 

• Población parada o desempleada  

 

• Estudiante o en formación  

 

• Personas que se ocupan de su hogar  

 

• Jubilados o prejubilados  

 

• Otros 

 

 



Clasificación de la situación profesional (ver definiciones) 

 

 

� Personas con una actividad por cuenta propia  

� Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas 

� Ayuda familiar 

� Miembro de cooperativas 

 

 

Clasificación de la formación (ver definiciones) 

 

 

Aquí se trata de clasificar a la persona principal en función de su formación académica. 

 

• Sin estudios 

 

• Estudios primarios y similares  

 

• Bachiller elemental, EGB, ESO, FPI ( grado medio) y similares 

 

• Bachiller superior, BUP, COU, PREU, FPII ( grado superior) y similares  

 

• Estudios universitarios  

 

• Otros  

 

 

5. Diseño de la muestra 

 

 

La Encuesta sobre tenencia y uso de la vivienda de los hogares es una encuesta 

dirigida a los hogares cuyo objetivo es proporcionar información acerca de características 

físicas de las viviendas familiares y socioeconómicas de los hogares, al mismo tiempo que se 

estudia la demanda de vivienda de la población, a nivel nacional y por Comunidad Autónoma. 



5.1. Tipo de muestreo 

 

 

Se ha utilizado un muestreo con doble estratificación siguiendo un criterio geográfico de 

las unidades de análisis, seleccionándose una muestra independiente dentro de cada 

comunidad autónoma. 

Para cada comunidad autónoma, se ha realizado una primera estratificación por 

provincia y para cada una de las provincias se hace una nueva estratificación según el tamaño 

de los municipios. De acuerdo con este criterio se establecen los siguientes estratos: 

� Estrato 1: Municipio capital de provincia 

� Estrato 2: Municipios con más de 100.000 habitantes 

� Estrato 3: Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes 

� Estrato 4: Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes 

� Estrato 5: Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 

� Estrato 6: Municipios con menos de 10.000 habitantes 

 

 

5.2. Tamaño de la muestra 

 

 

Para cubrir los objetivos de la encuesta de proporcionar estimaciones con un alto grado 

de fiabilidad tanto a nivel nacional como por Comunidad Autónoma, se ha seleccionado una 

muestra de 26.955 viviendas. La muestra se distribuye entre Comunidades Autónomas 

asignando una parte uniformemente y otra proporcionalmente al tamaño de la Comunidad. La 

parte uniforme corresponde a las Comunidades Autónomas de Baleares, Cantabria, Murcia, 

Navarra y La Rioja, asignando un tamaño de 800 hogares de la muestra en cada una de estas 

regiones. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se le ha asignado 200 hogares a cada 

una de ellas. Esto permite que la representatividad de los resultados permita su publicación, al 

igual que el resto de las Comunidades Autónomas que integran el territorio español.  

 

La distribución de la muestra por comunidades autónomas y provincias es la siguiente: 

 



Muestra de hogares por comunidades autónomas y prov incias 
 
   
   
Comunidad Autónoma / Provincia  Nº de hogares 
   
   

ANDALUCÍA  4.292 
   
Almería  309 
Cádiz  669 
Córdoba  439 
Granada  474 
Huelva  292 
Jaén  370 
Málaga  742 
Sevilla  997 
   

ARAGÓN  800 
   

   
Huesca  137 
Teruel  91 
Zaragoza  572 
   
   

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)  800 
   
   

BALEARS (ILLES)  800 
   
   

CANARIAS  1.064 
   
   
Las Palmas  558 
S. C. de Tenerife  506 
   
   

CANTABRIA  800 
   
   

CASTILLA Y LEÓN  1.357 
   
   
Ávila  90 
Burgos  193 
León  269 
Palencia  96 
Salamanca  191 
Segovia  82 



Soria  50 
Valladolid  276 
Zamora  110 
   
   

CASTILLA LA MANCHA  1.124 
   
   
Albacete  212 
Ciudad Real  278 
Cuenca  117 
Guadalajara  152 
Toledo  365 
   
   

CATALUÑA  3.830 
   
   
Barcelona  2.864 
Girona  387 
Lleida  216 
Tarragona  363 
   
   

COMUNIDAD VALENCIANA  2.586 
   
   
Alicante  891 
Castellón  345 
Valencia  1.350 
   
   

EXTREMADURA  850 
   
   
Badajoz  495 
Cáceres  355 
   
   

GALICIA  1.543 
   
   
Coruña (A)  657 
Lugo  198 
Ourense  188 
Pontevedra  500 
   
   

MADRID  3223 
   
   

REGIÓN DE MURCIA  800 



   
   
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  800 

   
   

PAÍS VASCO  1.086 
   
   
Álava  142 
Guipúzcoa  386 
Vizcaya  558 
   
   

RIOJA (LA)  800 
   
   

CEUTA Y MELILLA  400 
   
   
Ceuta  200 
Melilla  200 
   
   

TOTAL  26.955 
   
   

 
 
5.3. Errores de muestreo 
 

 

El objetivo del diseño de encuestas por muestreo es maximizar la cantidad de 

información para un coste dado. El muestreo irrestricto aleatorio, suele suministrar buenas 

estimaciones de parámetros poblacionales a un coste bajo, pero existen otros procedimientos 

de muestreo, como el muestreo estratificado, que en muchas ocasiones incrementa la cantidad 

de información para un coste dado. 

 

En el muestreo estratificado, una población heterogénea con N unidades { } Niiu ,...,2,1=  se 

subdivide en L subpoblaciones lo más homogéneas posibles no solapadas denominadas 

estratos { }
hNi

Lh
hiu

,...,2,1
,...,2,1

=
=  de tamaños LNNN ,...,, 21 . La muestra estratificada de tamaño n se 

obtiene seleccionando hn  elementos ( )Lh ,...,2,1=  de cada uno de los L estratos en que se 

subdivide la población de forma independiente. Si la muestra estratificada se obtiene 

seleccionando una muestra aleatoria simple en cada estrato de forma independiente, el 

muestreo se denomina muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado será 



sin reposición o con reposición dependiendo de si la muestra aleatoria simple en cada estrato 

se hace sin reposición o con reposición. 

En el caso de la encuesta sobre el alquiler de viviendas de los hogares en España 

2006, se ha utilizado un muestreo aleatorio estratificado sin reposición y con selección 

independiente en cada estrato. El tamaño de la muestra obtenida es de 26.955 viviendas. Se 

ha realizado una estratificación por provincias y para cada provincia se hace una nueva 

estratificación según el tamaño de los municipios de la siguiente forma: 

� Municipio capital de provincia 

� Municipios con más de 100.000 habitantes 

� Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes 

� Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes 

� Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 

� Municipios con menos de 10.000 habitantes 

 

Un estimador de un parámetro poblacional puede expresarse como suma de las estimaciones 

para el parámetro en los diferentes estratos mediante muestreo aleatorio simple.  

 

En nuestro caso, el estimador del total de clase, es decir, la estimación del total de viviendas 

alquiladas en España en 2006, es la suma de los estimadores del total de clase en cada 

estrato: 
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Donde hN  es el número de viviendas en el estrato h de la población y hn  es el número de 

viviendas del estrato h de la muestra. 

 

La varianza de dicho estimador se obtiene de la siguiente forma: 
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y su estimación: 
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Donde hP̂  es la proporción de viviendas alquiladas en el estrato h de la muestra, hQ̂  la 

proporción de viviendas no alquiladas en el estrato h de la muestra y 
h

h
h N

n
f = . 

 

A continuación calculamos el error relativo de muestreo dado por el coeficiente de variación del 

estimador: 

 

( ) ( )
0143.0

1791475
66.25679

ˆ

ˆˆˆˆ ===
st

st
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A

A
AC

σ
 

 

Para hallar el intervalo de confianza con una precisión del 95%, utilizamos el valor 

( )( ) ( )( ) 96.1025.0121 1,0
1

1,0
1 =−=−= −−

NN FF αλα . El intervalo será: 

 

( ) ( )[ ] [ ]=+−=+− 66.25679*96.11791475,66.25679*96.11791475ˆˆˆ,ˆˆˆ
stststst AAAA σλσλ αα

 

[ ]1841807,1741143=  

 
 
5.4. Estimadores 

 

 

Los estimadores utilizados son del tipo de la razón, teniendo en cuenta el proceso de 

selección de la muestra. Al mismo tiempo, se que se aplican técnicas de reponderación, de 

acuerdo con la información disponible.  

 

 

 

 

 



6. Recogida de Información 

 

 

La recogida de información se ha realizado durante los meses de octubre y noviembre 

de 2006, a través de un cuestionario electrónico. Esto ha permitido que la aplicación 

informática, al mismo tiempo que se grababan los datos en soporte informático, haya corregido 

determinadas inconsistencias de información directamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablas estadísticas sobre el número de vivienda en 

alquiler 

 

• Tabla 1.1. según el régimen de alquiler 

• Tabla 1.2. según tipología del edificio 

• Tabla 1.3. según tiempo de residencia en la viviend a 

• Tabla 1.4. según el tamaño de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 1.1. Viviendas en alquiler amuebladas o sin amueblar  

    Unidad: vivienda 

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Con muebles 546.257 30,49 

Sin muebles 1.245.218 69,51 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

 

Andalucía 

Unidad: vivienda 

 Número Porcentaje 

Con muebles 72.980 29,29 

Sin muebles 176.189 70,71 

Total 
 249.169 100,00 

 
 
 

 

Aragón 

 Número Porcentaje 

Con muebles 13.884 29,68 

Sin muebles 32.894 
70,32 

 
Total 

 46.778 100,00 
 

  
 

 

Asturias (Principado de) 

 Número Porcentaje 

Con muebles 9.258 18,76 

Sin muebles 40.103 81,24 

Total 
 49.361 100,00 

 
 



Tabla 1.1. Viviendas en alquiler amuebladas o sin amueblar  

    Unidad: vivienda 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Con muebles 10.794 29,31 

Sin muebles 26.028 70,69 

Total 
 36.822 100,00 

 
 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Con muebles 103.509 22,47 

Sin muebles 357.244 77,53 

Total 
 460.753 100,00 

 
 

 

 

Comunidad Valenciana 

 Número Porcentaje 

Con muebles 44.071 34,92 

Sin muebles 82.122 65,08 

Total 
 126.193 100,00 

 
 

 

 

Extremadura 

 Número Porcentaje 

Con muebles 10.011 32,25 

Sin muebles 21.027 67,75 

Total 
 31.038 100,00 

 



 

Tabla 1.2. Viviendas en alquiler según tipología del edificio  

    Unidad: vivienda 

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Unifamiliar independiente 124.786 6,97 

Unifamiliar pareado 42.127 2,35 

Unifamiliar adosado 112.661 6,29 

En bloque 1.503.945 83,95 

Otro tipo 7.956 0,44 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

Andalucía 

 Número Porcentaje 

Unifamiliar independiente 26.170 10,50 

Unifamiliar pareado 10.223 4,10 

Unifamiliar adosado 35.262 14,15 

En bloque 176.516 70,85 

Otro tipo 998 0,40 

Total 
 249.169 100,00 

 
 

 

 

 

 



Tabla 1.2. Viviendas en alquiler según tipología del edificio  

    Unidad: vivienda 

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Unifamiliar independiente 5.166 14,03 

Unifamiliar pareado 997 2,71 

Unifamiliar adosado 3.735 10,14 

En bloque 26.924 73,12 

Otro tipo - - 

Total 
 36.822 100,00 

 
 

 

 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Unifamiliar independiente 17.227 3,74 

Unifamiliar pareado 3.629 0,79 

Unifamiliar adosado 16.307 3,54 

En bloque 422.534 91,70 

Otro tipo 1.056 0,23 

Total 
 460.753 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.3. Viviendas en alquiler según el tiempo de residencia  en la 

vivienda 

    Unidad: vivienda 

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Menos de un año 194.637 10,86 

Entre 1 y 2 años 226.674 12,65 

Entre 2 y 5 años 307.039 17,15 

Entre 5 y 10 años 286.624 16,00 

Más de 10 años 776.501 43,34 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 
 

 

 

 

 

Andalucía 

 Número Porcentaje 

Menos de un año 26.994 10,83 

Entre 1 y 2 años 36.083 14,48 

Entre 2 y 5 años 34.665 13,92 

Entre 5 y 10 años 42.736 17,15 

Más de 10 años 108.691 43,62 

Total 
 249.169 100,00 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1.3. Viviendas en alquiler según el tiempo de residencia  en la 

vivienda 

    Unidad: vivienda 

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Menos de un año 3.353 9,12 

Entre 1 y 2 años 8.003 21,73 

Entre 2 y 5 años 7.929 21,53 

Entre 5 y 10 años 5.348 14,52 

Más de 10 años 12.189 33,10 

Total 
 36.822 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Menos de un año 48.344 10,49 

Entre 1 y 2 años 45.825 9,95 

Entre 2 y 5 años 91.062 19,76 

Entre 5 y 10 años 56.248 12,21 

Más de 10 años 219.274 47,59 

Total 
 460.753 100,00 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla 1.4. Viviendas en alquiler según la superifice de la viv ienda  

    Unidad: vivienda 

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Menos de 30 m2 15.404 0,86 

Entre 30,01 y 45 m2 98.021 5,47 

Entre 45,01 y 60 m2 265.565 14,82 

Entre 60,01 y 90 m2 882.570 49,26 

Entre 90,01 y 120 m2 370.617 20,69 

Entre 120,01 y 150 m2 100.303 5,60 

Más de 150 m2 58.995 3,30 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

Andalucía 

 Número Porcentaje 

Menos de 30 m2 1.915 0,77 

Entre 30,01 y 45 m2 15.300 6,14 

Entre 45,01 y 60 m2 28.736 11,53 

Entre 60,01 y 90 m2 125.685 50,44 

Entre 90,01 y 120 m2 49.421 19,83 

Entre 120,01 y 150 m2 18.016 7,23 

Más de 150 m2 10.096 4,06 

Total 
 249.169 100,00 

 
 



 
Tabla 1.4. Viviendas en alquiler según la superifice de la viv ienda  

   Unidad: vivienda 

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Menos de 30 m2 - - 

Entre 30,01 y 45 m2 - - 

Entre 45,01 y 60 m2 5.578 15,15 

Entre 60,01 y 90 m2 17.001 46,17 

Entre 90,01 y 120 m2 9.401 25,53 

Entre 120,01 y 150 m2 997 2,71 

Más de 150 m2 3.845 10,44 

Total 
 36.822 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Menos de 30 m2 - - 

Entre 30,01 y 45 m2 22.143 4,81 

Entre 45,01 y 60 m2 74.074 16,08 

Entre 60,01 y 90 m2 236.996 51,44 

Entre 90,01 y 120 m2 90.560 19,65 

Entre 120,01 y 150 m2 29.234 6,34 

Más de 150 m2 7.746 1,68 

Total 
 460.753 100,00 

 
 



 

Tablas estadísticas sobre el importe medio pagado p or 

el alquiler de una vivienda 

 

 

 

 

• Tabla 2.1. según modalidad de alquiler (amueblada /  sin amueblar) 

• Tabla 2.2. según tiempo de residencia en la viviend a  

• Tabla 2.3. según superficie de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.1. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según 

modalidad de alquiler (amueblada / sin amueblar) 

    Unidad: euros 

 

 

España 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  6,69 

Sin muebles  4,77 

Total 
  5,36 

 
 

 

 

Andalucía 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  5,37 

Sin muebles  3,15 

Total 
  3,81 

 
 

 

 

Aragón 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  8,85 

Sin muebles  4,19 

Total 
  5,58 

 
 

 

Asturias (Principado de) 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  5,77 

Sin muebles  2,87 

Total 
  3,42 

 



Tabla 2.1. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según 

modalidad de alquiler (amueblada / sin amueblar) 

    Unidad: euros 

 

 

Castilla La Mancha 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  4,36 

Sin muebles  4,24 

Total 
  4,27 

 
 

 

Cataluña 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  6,38 

Sin muebles  5,69 

Total 
  5,85 

 
 

 

 

Comunidad Valenciana 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  6,29 

Sin muebles  3,51 

Total 
  4,49 

 
 

 

 

Extremadura 

  Importe del  metro cuadrado 

Con muebles  4,22 

Sin muebles  2,10 

Total 
  2,79 

 



Tabla 2.2. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según el 

tiempo de residencia de la vivienda 

    Unidad: euros 

España 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  7,20 

Entre 1 y 2 años  7,16 

Entre 2 y 5 años  6,37 

Entre 5 y 10 años  5,96 

Más de 10 años  3,74 

Total 
  5,36 

 
 
Andalucía 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  5,31 

Entre 1 y 2 años  5,64 

Entre 2 y 5 años  4,02 

Entre 5 y 10 años  3,63 

Más de 10 años  2,82 

Total 
  3,81 

 
Aragón 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  5,08 

Entre 1 y 2 años  4,20 

Entre 2 y 5 años  4,24 

Entre 5 y 10 años  15,77 

Más de 10 años  3,75 

Total 
  5,58 

 
 



Tabla 2.2. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según el 

tiempo de residencia de la vivienda 

    Unidad: euros  

Cataluña 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  7,41 

Entre 1 y 2 años  8,91 

Entre 2 y 5 años  6,89 

Entre 5 y 10 años  6,12 

Más de 10 años  4,36 

Total 
  5,85 

 
Comunidad Valenciana 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  7,20 

Entre 1 y 2 años  6,51 

Entre 2 y 5 años  4,78 

Entre 5 y 10 años  3,99 

Más de 10 años  2,83 

Total 
  4,49 

 
Extremadura 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 1 año  3,91 

Entre 1 y 2 años  3,87 

Entre 2 y 5 años  6,02 

Entre 5 y 10 años   

Más de 10 años  2,20 

Total 
  2,79 

 
 

 



Tabla 2.3. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según su 

superficie 

    Unidad: euros  

 

 

España 

  Importe del  metro cuadrado 

Menos de 30 m2  19,47 

Entre 30,01 y 45 m2  9,36 

Entre 45,01 y 60 m2  7,00 

Entre 60,01 y 90 m2  5,05 

Entre 90,01 y 120 m2  4,26 

Entre 120,01 y 150 m2  2,88 

Total 
  5,36 

 
 
 

 

 

 

Andalucía 

  Importe del  metro cuadrado 

Entre 30,01 y 45 m2  5,44 

Entre 45,01 y 60 m2  4,53 

Entre 60,01 y 90 m2  3,78 

Entre 90,01 y 120 m2  3,32 

Entre 120,01 y 150 m2  2,56 

Total 
  3,81 

 
 

 

 

 



Tabla 2.3. Importe medio pagado por el alquiler de una viviend a según su 

superficie 

    Unidad: euros  

 

 

Castilla La Mancha 

  Importe del  metro cuadrado 

Entre 30,01 y 45 m2   

Entre 45,01 y 60 m2  6,12 

Entre 60,01 y 90 m2  5,04 

Entre 90,01 y 120 m2  3,13 

Entre 120,01 y 150 m2  1,97 

Total 
  4,27 

 
 

 

 

 

Cataluña 

  Importe del  metro cuadrado 

Entre 30,01 y 45 m2  8,90 

Entre 45,01 y 60 m2  6,79 

Entre 60,01 y 90 m2  5,95 

Entre 90,01 y 120 m2  5,08 

Entre 120,01 y 150 m2  3,34 

Total 
  5,85 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tablas estadísticas sobre el número de viviendas 

según características sociodemográficas de la perso na 

principal del hogar 
 

 

• Tabla 3.1 según la edad de la persona principal 

• Tabla 3.2 según la nacionalidad de la persona princ ipal  

• Tabla 3.3 según el tamaño del hogar 

• Tabla 3.4 según la ocupación de la persona principa l 

• Tabla 3.5 según la formación de la persona principa l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.1. Viviendas en alquiler según la edad de l a persona principal del 

hogar  

    Unidad: vivienda 

España 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 79.728 4,45 

Entre 26 y 35 años 348.961 19,48 

Entre 36 y 50 años 595.836 33,26 

Entre 51 y 65 años 409.756 22,87 

Más de 65 años 357.194 19,94 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
Andalucía 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 13.315 5,34 

Entre 26 y 35 años 50.016 20,07 

Entre 36 y 50 años 91.637 36,78 

Entre 51 y 65 años 45.070 18,09 

Más de 65 años 49.131 19,724 

Total 
 249.169 100,00 

 
 
Aragón 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 1.890 4,04 

Entre 26 y 35 años 7.405 15,83 

Entre 36 y 50 años 14.469 30,93 

Entre 51 y 65 años 9.951 21,27 

Más de 65 años 13.063 27,93 

Total 
 46.778 100,00 

 



Tabla 3.1. Viviendas en alquiler según la edad de l a persona principal del 

hogar  

    Unidad: vivienda 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 17.724 3,85 

Entre 26 y 35 años 79.775 17,31 

Entre 36 y 50 años 150.031 32,56 

Entre 51 y 65 años 121.041 26,27 

Más de 65 años 92.182 20,01 

Total 
 460.753 100,00 

 
Comunidad Valenciana 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 6.659 5,28 

Entre 26 y 35 años 21.741 17,23 

Entre 36 y 50 años 38.971 30,88 

Entre 51 y 65 años 35.044 27,77 

Más de 65 años 23.778 18,84 

Total 
 126.193 100,00 

 
Extremadura 

 Número Porcentaje 

Entre 18 y 25 años 1.404 4,52 

Entre 26 y 35 años 5.241 16,89 

Entre 36 y 50 años 5.042 16,24 

Entre 51 y 65 años 7.195 23,18 

Más de 65 años 12.156 
39,17 

 
Total 
 31.038 100,00 

 
 
 



Tabla 3.2. Viviendas en alquiler según la nacionali dad de la persona 

principal del hogar  

    Unidad: vivienda 

España   
 Número  Porcentaje  
Española 1.554.128 86,75 
Extranjeros Europa 71.975 4,02 
Extranjeros Otros Paises 165.372 9,23 
Total 1.791.475 100,00 
   
   
Andalucía   
 Número  Porcentaje  
Española 208.378 83,63 
Extranjeros Europa 10.802 4,34 
Extranjeros Otros Paises 29.989 12,04 
Total 249.169 100 
   
Aragón   
 Número  Porcentaje  
Española 42.348 90,53 
Extranjeros Europa 912 1,95 
Extranjeros Otros Paises 3.518 7,52 
Total 46.778 100,00 
   
Asturias (Principado de)   
 Número  Porcentaje  
Española 40.759 82,57 
Extranjeros Europa 2.318 4,70 
Extranjeros Otros Paises 6.284 12,73 
Total 49.361 100,00 
   
Balears Illes   
 Número  Porcentaje  
Española 50.125 88,15 
Extranjeros Europa 1.380 2,43 
Extranjeros Otros Paises 5.356 9,42 
Total 56.861 100,00 
   
Canarias   
 Número  Porcentaje  
Española 84.545 89,73 
Extranjeros Europa 2.811 2,98 
Extranjeros Otros Paises 6.862 7,28 
Total 94.218 100,00 

 



Tabla 3.2. Viviendas en alquiler según la nacionali dad de la persona 

principal del hogar  

    Unidad: vivienda 

Cantabria   
 Número  Porcentaje  
Española 10.970 76,94 
Extranjeros Europa 1.494 10,48 
Extranjeros Otros Paises 1.794 12,58 
Total 14.258 100,00 
   

Castilla y León   
 Número  Porcentaje  
Española 67.013 87,67 
Extranjeros Europa 2.081 2,72 
Extranjeros Otros Paises 7.347 9,61 
Total 76.441 100,00 
   

Castilla La Mancha   
 Número  Porcentaje  
Española 32.301 87,72 
Extranjeros Europa 2.004 5,44 
Extranjeros Otros Paises 2.517 6,84 
Total 36.822 100,00 

  

Cataluña   
 Número  Porcentaje  
Española 404.280 87,74 
Extranjeros Europa 19.500 4,23 
Extranjeros Otros Paises 36.973 8,02 
Total 460.753 100,00 
   

Comunidad Valenciana   
 Número  Porcentaje  
Española 106.981 84,78 
Extranjeros Europa 5.848 4,63 
Extranjeros Otros Paises 13.364 10,59 
Total 126.193 100,00 
   

Extremadura   
 Número  Porcentaje  
Española 30.342 97,76 
Extranjeros Europa 0 0,00 
Extranjeros Otros Paises 696 2,24 
Total 31.038 100,00 

 

 



Tabla 3.3. Viviendas en alquiler según el número de personas q ue la 

habitan 

    Unidad: vivienda 

 

 

España 

 Número Porcentaje 

1 persona 315.006 17,58 

2 personas 573.867 32,03 

3 personas 399.586 22,30 

4 personas 330.689 18,46 

5 personas 113.339 6,33 

Más de 5 personas 58.988 3,30 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

 

 

 

Andalucía 

 Número Porcentaje 

1 persona 34.506 13,85 

2 personas 63.704 25,57 

3 personas 46.305 18,58 

4 personas 65.048 26,11 

5 personas 21.389 8,58 

Más de 5 personas 18.217 7,31 

Total 
 249.169 100,00 

 
 
 

 



 

 

 

 

Tabla 3.3. Viviendas en alquiler según el tamaño del ho gar  

    Unidad: vivienda  

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

1 persona 3.958 10,75 

2 personas 17.091 46,42 

3 personas 8.146 22,12 

4 personas 3.276 8,90 

5 personas 4.351 11,81 

Más de 5 personas 0 0 

Total 
 36.822 100,00 

 
 

 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

1 persona 84.791 18,40 

2 personas 169.381 36,76 

3 personas 105.919 22,99 

4 personas 73.722 16,00 

5 personas 16.535 3,59 

Más de 5 personas 10.405 2,26 

Total 
 460.753 100,00 

 
 



 

 

 

 

Tabla 3.4. Viviendas en alquiler según la ocupación de la pers ona 

principal del hogar 

    Unidad: vivienda  

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Trabajando u ocupado 1.189.691 66,41 

Parado 81.728 4,56 

Estudiante o en formación 24.368 1,36 

Incapacitado 24.951 1,39 

Labores del hogar 31.897 1,78 

Jubilado 413.258 23,07 

Otras 25.582 1,43 

Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

Andalucía 

 

 Número Porcentaje 

Trabajando u ocupado 159.315 63,94 

Parado 14.353 5,76 

Estudiante o en formación 4.108 1,65 

Incapacitado 5.510 2,21 

Labores del hogar 1.304 0,52 

Jubilado 61.706 24,77 



Total 
 76.441 100,00 

 
 
 

Tabla 3.4. Viviendas en alquiler según la ocupación de la pers ona 

principal del hogar 

    Unidad: vivienda 

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Trabajando u ocupado 25.846 70,19 

Parado 881 2,39 

Estudiante o en formación 436 1,18 

Incapacitado - - 

Labores del hogar 1.915 5,20 

Jubilado 7.744 21,04 

Otras - - 

Total 
 36.822 100,00 

 
 
 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Trabajando u ocupado 313.384 68,02 

Parado 17.454 3,79 

Estudiante o en formación 1.098 0,24 

Incapacitado 4.344 0,93 

Labores del hogar 3.400 0,74 

Jubilado 118.961 25,82 

Otras 2.112 0,46 

Total 
 460.753 100,00 



Tabla 3.5. Viviendas en alquiler según la formación de la pers ona principal 

del hogar 

    Unidad: vivienda  

 

 

España 

 Número Porcentaje 

Sin estudios 96.657 5,40 

Estudios primarios y similares 477.541 26,66 

Bachiller elemental ( EGB, 
ESO..) 

383.222 21,39 

Bachiller superior ( BUP, ....) 338.693 18,90 

Estudios universitarios 495.362 27,65 

Otros - - 
Total 
 1.791.475 100,00 

 
 
 

 

 

Andalucía 

 Número Porcentaje 

Sin estudios 15.104 6,06 

Estudios primarios y similares 73.367 29,44 

Bachiller elemental ( EGB, 
ESO..) 

59.890 24,04 

Bachiller superior ( BUP, ....) 39.776 15,97 

Estudios universitarios 61.032 24,49 

Otros - - 

Total 
 249.169 100,00 

 
 

 

 

 



Tabla 3.5. Viviendas en alquiler según la formación de la pers ona principal 

del hogar 

    Unidad: vivienda  

 

 

Castilla La Mancha 

 Número Porcentaje 

Sin estudios 2.288 6,21 

Estudios primarios y similares 7.930 21,54 

Bachiller elemental ( EGB, 
ESO..) 

5.882 15,97 

Bachiller superior ( BUP, ....) 7.050 19,15 

Estudios universitarios 13.672 37,13 

Otros - - 

Total 
 36.822 100,00 

 
 

 

 

Cataluña 

 Número Porcentaje 

Sin estudios 21.072 4,57 

Estudios primarios y similares 115.793 25,13 

Bachiller elemental ( EGB, 
ESO..) 

98.192 21,31 

Bachiller superior ( BUP, ....) 93.600 20,31 

Estudios universitarios 132.096 28,68 

Otros - - 

Total 
 460.753 100,00 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de viviendas en alquiler, según modalidad de  alquiler (amueblada 

/ sin amueblar) 

 

                
                
Unidad: vivienda               
                
                
                
CCAA/provincia   Total   Con 

muebles 
  Sin 

muebles 
  

                
                
Andalucía   249.169   72.980   176.189   
Almería   20.673   13.455   7.218   
Cádiz   52.153   12.186   39.967   
Córdoba   18.268   3.887   14.381   
Granada   27.320   8.615   18.705   
Huelva   10.043   5.298   4.745   
Jaén   11.184   942   10.242   
Málaga   49.533   18.173   31.360   
Sevilla   59.995   10.424   49.571   
Aragón   46.778   13.884   32.894   
Huesca   9.224   3.704   5.520   
Teruel   2.562   1.708   854   
Zaragoza   34.992   8.472   26.520   
Asturias (Principado de)   49.361   9.258   40.103   
Balears (Illes)   56.861   29.553   27.308   
Canarias   94.218   37.277   56.941   
Palmas (Las)   57.109   20.101   37.008   
Santa Cruz de Tenerife   37.109   17.176   19.933   
Cantabria   14.258   4.140   10.118   
Castilla y León   76.441   18.208   58.233   
Ávila   2.948   970   1.978   
Burgos   12.235   3.280   8.955   
León   18.678   4.502   14.176   
Palencia   5.490   n.s.*   5.490   
Salamanca   9.619   3.233   6.386   
Segovia   6.118   3.059   3.059   
Soria   1.037   n.s.*   1.037   
Valladolid   15.974   2.128   13.846   
Zamora   4.342   1.036   3.306   
Castilla-La Mancha   36.822   10.794   26.028   
Albacete   7.835   997   6.838   
Ciudad Real   8.377   1.806   6.571   
Cuenca   4.874   2.072   2.802   
Guadalajara   4.889   1.438   3.451   
Toledo   10.847   4.481   6.366   
Cataluña   460.753   103.509   357.244   
Barcelona   381.538   74.292   307.246   
Girona   49.206   18.473   30.733   
Lleida   9.684   3.249   6.435   
Tarragona   20.325   7.495   12.830   
Comunidad valenciana   126.193   44.071   82.122   



Alicante/Alacant   47.033   24.639   22.394   
Castellón/Castelló   9.995   6.439   3.556   
Valencia/València   69.165   12.993   56.172   
Extremadura   31.038   10.011   21.027   
Badajoz   18.968   4.213   14.755   
Cáceres   12.070   5.798   6.272   
Galicia   95.068   31.198   63.870   
Coruña (A)   39.656   11.770   27.886   
Lugo   2.859   n.s.*   2.859   
Ourense   16.571   7.320   9.251   
Pontevedra   35.982   12.108   23.874   
Madrid ( Comunidad de)   332.223   107.086   225.137   
Murcia ( Región de)   28.570   10.226   18.344   
Navarra (Comunidad 
foral de)   12.332   

8.609   3.723 
  

País vasco   64.293   30.974   33.319   
Álava   11.670   4.683   6.987   
Guipúzcoa   28.791   15.808   12.983   
Vizcaya   23.832   10.483   13.349   
Rioja (La)   7.304   2.156   5.148   
Ceuta y Melilla   9.793   2.323   7.470   
Ceuta   5.472   684   4.788   
Melilla   4.321   1.639   2.682   
                
                
ESPAÑA   1.791.475   546.257   1.245.218   
                
                
* no significativo               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Importe medio del metro cuadrado pagado por una viv ienda 

principal según modalidad de alquiler (amueblada / sin amueblar) 

 

       
Unidad : euros / m 2       
       
              
CCAA/provincia  Total   Con 

muebles 
 Sin muebles  

           
       
Andalucía  3,81   5,37  3,15 
Almería  3,72  3,85  3,47 
Cádiz  3,34  5,40  2,72 
Córdoba  2,49  1,82  2,67 
Granada  3,74  4,70  3,30 
Huelva  4,30  5,89  2,52 
Jaén  2,86  5,01  2,66 
Málaga  5,33  7,74  3,93 
Sevilla  3,50  4,79  3,23 
Aragón  5,58   8,85  4,19 
Huesca  4,71  4,47  4,86 
Teruel  2,81  3,51  1,43 
Zaragoza  6,01  11,84  4,15 
Asturias (Principado de)  3,42   5,77  2,87 
Balears (Illes)  5,13   5,61  4,61 
Canarias  5,07   6,55  4,09 
Palmas (Las)  4,43  5,73  3,73 
Santa Cruz de Tenerife  6,05  7,51  4,79 
Cantabria  4,62   6,21  3,96 
Castilla y León  3,29   3,58  3,19 
Ávila  4,02  2,00  5,01 
Burgos  2,69  2,70  2,69 
León  3,52  4,61  3,18 
Palencia  2,45    2,45 
Salamanca  3,20  3,51  3,04 
Segovia  4,15  3,29  5,01 
Soria  2,86    2,86 
Valladolid  3,28  4,58  3,08 
Zamora  3,61  2,35  4,01 
Castilla-La Mancha  4,27   4,36  4,24 
Albacete  2,99  0,94  3,28 
Ciudad Real  4,04  4,03  4,04 
Cuenca  3,47  3,66  3,33 



Guadalajara  4,98  6,94  4,16 
Toledo  5,43  4,77  5,89 
Cataluña  5,85   6,38  5,69 
Barcelona  6,05  6,73  5,88 
Girona  4,77  5,22  4,49 
Lleida  5,71  7,69  4,71 
Tarragona  4,80  5,22  4,56 
Comunidad valenciana  4,49   6,29  3,51 
Alicante/Alacant  5,18  6,76  3,44 
Castellón/Castelló  4,64  4,89  4,18 
Valencia/València  3,99  6,10  3,51 
Extremadura  2,79   4,22  2,10 
Badajoz  2,57  5,22  1,81 
Cáceres  3,13  3,51  2,78 
Galicia  3,32   4,16  2,91 
Coruña (A)  3,12  3,96  2,76 
Lugo  2,52    2,52 
Ourense  3,21  3,86  2,70 
Pontevedra  3,67  4,55  3,22 
Madrid ( Comunidad de)  8,11   10,21  7,11 
Murcia ( Región de)  3,47   4,14  3,10 
Navarra (Comunidad foral de) 6,82   7,42  5,44 
País vasco  5,57   6,41  4,99 
Álava  4,74  4,58  4,85 
Guipúzcoa  6,16  7,16  4,95 
Vizcaya  5,54  6,10  5,10 
Rioja (La)  3,92   6,11  3,00 
Ceuta y Melilla  4,15   8,32  2,85 
Ceuta  4,20  15,51  2,58 
Melilla  4,08  5,32  3,31 
       
              
ESPAÑA  5,36  6,69  4,77 
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9.3 DEMANDA IMMEDIATA DEL PRODUCTE OBJECTE D’ESTUDI 

 
 
 
 



Estadística bàsica territorial
Municipis

Manresa

Població (any 2008): 75.053
Superfície: 41,6 km²

Densitat de població: 1.802 hab./km²

Comarca: Bages

1Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI
http:/territ/BasicTerr?TC=3&V0=2&V1=07&PDF=TRUE


Població per grups d'edat
(percentatge)

Edat

De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total

Manresa 2007 14,2 66,5 19,3 73.140
 2006 14,0 66,4 19,7 71.772

 
Bages 2007 14,5 67,0 18,6 176.846
 2006 14,1 66,9 18,9 173.236

 
Catalunya 2007 14,5 69,1 16,4 7.210.508
 2006 14,3 69,2 16,5 7.134.697

Fonts: Idescat. Padró Continu
Anys disponibles: del 1996 al 2007

2 Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Moviment natural de la població

Naixements, defuncions i matrimonis

Matrimonis
de diferent

Naixements Defuncions sexe

Manresa 2006 878 697 314
 2005 842 775 328

Bages 2006 2.005 1.637 785
 2005 1.893 1.793 756

Catalunya 2006 82.077 57.257 29.732
 2005 79.547 61.129 30.864

Fonts: Idescat. Moviment natural de població
Anys disponibles: del 1975 al 2006

2 Institut d'Estadística de Catalunya

Població per relació amb l'activitat

Activa
Comptada Població de

ocupada desocupada total Inactiva a part 16 anys i més

Manresa 2001 28.306 2.902 31.208 23.580 0 54.788
 1996 23.210 4.852 28.062 26.690 234 54.986

Bages 2001 69.498 6.670 76.168 55.865 0 132.033
 1996 54.310 11.396 65.706 62.964 551 129.221

Catalunya 2001 2.815.126 318.935 3.134.061 2.236.888 0 5.370.949
 1996 2.204.652 527.020 2.731.672 2.359.715 24.492 5.115.879

Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

2 Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Creixement de la població

Taxes per mil habitants

creixement saldo creixement
naixements defuncions natural migratori total

Manresa 2001 8,9 10,2 -1,3 0,1 -1,1

Bages 2001 8,8 9,9 -1,2 4,2 3

Catalunya 2001 9,6 8,9 0,7 6,7 7,4

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1986-1991, 1991-1996, 1996-2001
Nota: La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal considerat.

3Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Lloc de naixement

Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total

Manresa 2001 46.979 39.047 7.932 13.742 3.260 63.981
 1996 48.021 40.049 7.972 15.215 1.149 64.385

Bages 2001 116.992 94.734 22.258 32.482 5.638 155.112
 1996 115.418 94.250 21.168 35.022 2.146 152.586

Catalunya 2001 4.305.884 3.078.188 1.227.696 1.648.650 388.576 6.343.110
 1996 4.165.361 3.063.962 1.101.399 1.752.873 171.806 6.090.040

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001

3Institut d'Estadística de Catalunya

Nivell d'instrucció
(percentatge)

Sense Ensenyament
titulació Primer grau Segon grau universitari Total

Manresa 2001 15,5 27,3 44,4 12,9 58.039
 1996 15,3 54,7 19,9 10,1 59.140

 
Bages 2001 14,4 29,1 46,2 10,2 140.359
 1996 15,5 58,4 18,5 7,6 139.659

 
Catalunya 2001 13,7 26,2 47,2 12,8 5.724.420
 1996 17,7 51,6 20,7 10,0 5.539.012

Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

3Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Coneixement del català
(percentatge)

Població de
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén 2 anys i més

Manresa 2001 96,1 82,0 80,9 60,5 3,9 62.289
 1996 97,3 84,4 81,4 55,7 2,7 63.408

Bages 2001 96,8 82,7 81,3 60,7 3,2 150.936
 1996 97,4 84,8 80,7 54,6 2,6 150.181

Catalunya 2001 94,5 74,5 74,3 49,8 5,5 6.176.751
 1996 95,0 75,3 72,4 45,8 5,0 5.984.334

Fonts: Idescat. Cens de població 2001
Idescat. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001.

4 Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Llars per nombre de persones
(percentatge)

Nombre de persones (dimensió de la llar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més Total llars

Manresa 2001 21,8 30,3 22,8 18,1 4,9 1,4 0,4 0,2 0,2 24.228
 1996 18,0 29,2 23,5 19,7 6,9 1,9 0,5 0,2 0,1 22.968

Bages 2001 19,2 28,7 23,5 20,0 5,8 2,0 0,5 0,2 0,1 56.098
 1996 15,8 27,7 23,6 21,2 7,9 2,6 0,8 0,2 0,1 52.024

Catalunya 2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856
 1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,1 2.097.955

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991, 1996, 2001

4 Institut d'Estadística de Catalunya

Llars per tipus
(percentatge)

Amb nucli
Sense nucli

parella parella pare o mare dos nuclis
1 persona 2 o més sense fills amb fills amb fills o més Total

Manresa 2001 21,8 3,9 25,0 38,1 9,2 2,0 24.228
 1996 18,0 1,9 24,3 44,4 9,2 2,2 22.968

 
Bages 2001 19,2 3,3 24,3 41,8 8,6 2,8 56.098
 1996 15,8 1,7 23,5 47,3 8,4 3,2 52.024

 
Catalunya 2001 20,9 4,0 22,4 41,0 9,5 2,2 2.315.856
 1996 17,3 2,6 21,1 47,1 9,4 2,4 2.097.955

Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

4 Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Habitatges per tipus

Habitatges familiars

principals no principals
Establiments

Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius

Manresa 2001 24.228 0 1.385 6.830 214 32.657 35

Bages 2001 56.098 0 5.746 13.202 411 75.457 69

Catalunya 2001 2.315.774 82 514.943 452.921 30.435 3.314.155 1.781

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1981, 1991, 2001

5Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Habitatges per règim de tinença
(percentatge)

De propietat

per compra amb
per compra pagaments per herència Cedida gratis Altra

pagada pendents o donació De lloguer o a baix preu forma Total

Manresa 2001 41,7 26,7 4,3 23,8 1,4 2,1 24.228
 

Bages 2001 44,9 25,3 6,1 18,6 1,7 3,3 56.098
 

Catalunya 2001 45,9 27,6 5,5 16,6 1,6 2,7 2.315.774

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1991, 2001

5Institut d'Estadística de Catalunya

Habitatges principals per superfície útil
(percentatge)

Fins De 60 De 90 De 120 i
a 59 m2 a 89 m2 a 119 m2 més m2 Total

Manresa 2001 4,9 45,5 37,9 11,7 24.228
 1991 6,6 47,4 37,4 8,6 21.905

 
Bages 2001 4,6 39,6 38,6 17,3 56.098
 1991 6,5 44,0 36,6 12,9 48.533

 
Catalunya 2001 11,1 45,3 29,3 14,3 2.315.774
 1991 13,9 48,1 25,8 12,2 1.931.172

Fonts: Idescat. Cens de població 2001 i 1991
Anys disponibles: 1991, 2001

5Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Edificis per nombre de plantes
(percentatge)

1 2 3 4 5 6 7 8 i més
planta plantes plantes plantes plantes plantes plantes plantes Total

Manresa 2001 27,4 25,6 14,6 12,9 11,2 5,5 1,8 1,1 7.826
 

Bages 2001 41,1 36,5 12,0 5,3 3,1 1,4 0,4 0,3 35.158
 

Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 2,4 1,3 1,9 1.063.896

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1990, 2001

6 Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits
(percentatge)

Altres
CiU PSC PP IC ERC C's candidatures Total

Manresa 2006 38,9 23,2 7,9 8,2 18,5 1,2 2,0 30.512
 2003 38,2 24,9 8,5 6,1 21,2 0,0 1,0 34.193

 
Bages 2006 39,7 24,4 6,8 8,0 18,2 1,0 1,9 77.590
 2003 39,8 26,0 7,0 5,6 20,7 0,0 0,9 86.300

 
Catalunya 2006 32,2 27,4 10,9 9,8 14,3 3,1 2,4 2.885.893
 2003 31,2 31,5 12,0 7,4 16,6 0,0 1,3 3.261.741

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006.

6 Institut d'Estadística de Catalunya

Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits
(percentatge)

Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total

Manresa 2008 41,4 28,3 12,3 4,8 10,5 2,6 35.754
 2004 33,8 27,1 11,5 4,7 21,7 1,1 40.459

 
Bages 2008 43,2 28,1 11,3 4,5 10,4 2,4 92.657
 2004 34,9 27,7 10,5 4,6 21,2 1,1 101.232

 
Catalunya 2008 46,1 21,3 16,7 5,0 8,0 3,0 3.634.631
 2004 39,9 20,9 15,7 5,9 16,1 1,5 3.957.672

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1977,1979,1982,1986,1989,1993,1996,2000,2004,2008

6 Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Eleccions municipals. Vots a partits
(percentatge)

Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total

Manresa 2007 27,7 30,1 7,2 8,4 12,4 14,2 25.455
 2003 34,0 27,9 8,7 9,7 16,1 3,6 30.885

 
Bages 2007 26,7 33,9 4,2 6,1 19,5 9,6 75.425
 2003 31,2 33,2 4,5 6,5 20,3 4,4 83.698

 
Catalunya 2007 33,4 25,9 10,2 9,3 12,1 9,1 2.758.513
 2003 34,8 24,6 11,3 10,6 13,0 5,7 3.166.914

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007

7Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Població ocupada per sectors
(percentatge)

Ocupats

agricultura indústria construcció serveis Total

Manresa 2001 0,8 30,6 9,1 59,5 28.306
 1996 1,1 35,9 5,6 57,4 23.210

 
Bages 2001 1,8 35,7 10,9 51,7 69.498
 1996 2,6 41,1 7,4 48,9 54.310

 
Catalunya 2001 2,5 25,2 10,4 62,0 2.815.126
 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 2.204.652

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991,1996, 2001.

7Institut d'Estadística de Catalunya

Localització de l'ocupació

Treballen en el municipi/comarca
Treballen fora

residents no residents total del mun./com.

Manresa 2001 18.446 11.098 29.544 9.860
 1996 16.509 8.079 24.588 6.701

Bages 2001 37.188 26.595 63.783 32.310
 1996 32.317 19.693 52.010 21.993

Catalunya 2001 1.529.739 1.085.752 2.615.491 1.285.387
 1996 1.269.608 923.557 2.193.165 935.044

Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

7Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Atur registrat per sexe
(percentatge)

Sexe

Homes Dones Total

Manresa 2007 38,6 61,4 2.621
 2006 40,4 59,6 2.930

 
Bages 2007 34,0 66,0 6.219
 2006 36,2 63,8 6.918

 
Catalunya 2007 40,9 59,1 254.720
 2006 42,1 57,9 270.573

Fonts: Departament de Treball
Anys disponibles: del 1983 al 2007

8 Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Valor afegit brut per sectors. Percentatge

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Manresa 2001 0,9 23 9 67,1 100

Bages 2001 2,6 35,1 9,5 52,8 100

Catalunya 2001 1,8 27,2 7,8 63,1 100

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 2001

8 Institut d'Estadística de Catalunya

Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge

Remuneració Excedent brut Prestacions
d'assalariats d'explotació socials Total

Manresa 2003 61,4 20 18,6 100
 2002 61,1 20 18,9 100

Bages 2003 59,2 20,9 19,9 100
 2002 59,3 21 19,7 100

Catalunya 2003 61,4 23,9 14,7 100
 2002 61,5 23,5 15 100

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1986 al 2003

8 Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Impost de béns immobles urbans

Milers d'euros

Nombre quota deute
de rebuts íntegra tributari

Manresa 2004 46.953 11.696 11.595
 2003 44.893 10.525 10.425

Bages 2004 109.176 24.354 24.253
 2003 104.881 21.566 21.466

Catalunya 2004 4.734.140 1.324.865 1.296.833
 2003 4.596.807 1.171.723 1.152.438

Fonts: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 2004

9Institut d'Estadística de Catalunya

Estadística bàsica territorial
Municipis

Impost sobre la renda de les persones físiques

Estructura dels rendiments declarats (%) Rendiments Quota
mitjans declarats mitjana pagada

del d'empre- de profes- per contribuent per contribuent
treball saris sionals d'altres (EUROS) (EUROS)

Manresa 1998 85,2 6,1 3,6 5,1 14.286 2.265
 1997 83,2 6,4 3,9 6,6 14.021 2.217

Bages 1998 85,3 7,7 2,6 4,4 13.312 1.959
 1997 83,1 8,2 2,8 6 13.053 1.911

Catalunya 1998 83,7 7,1 4 5,2 15.025 2.566
 1997 82,2 7,5 3,9 6,4 14.622 2.452

Fonts: Agència Estatal Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 1998.

9Institut d'Estadística de Catalunya

Impost sobre el patrimoni

Principals elements
patrimonials declarats (%) Patrimoni total

per declarant
Actius reals Actius financers (EUROS)

Manresa 1996 35,2 64,8 299.580
 1995 38,5 61,5 258.266

Bages 1996 36,4 63,6 274.939
 1995 38,6 61,4 242.418

Catalunya 1996 43,1 56,9 314.317
 1995 41,5 58,5 295.986

Fonts: Departament d'Economia i Finances
Anys disponibles: del 1991 al 1996.

9Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Establiments d'empreses i professionals per sectors
(percentatge)

Comerç Serveis,llevat Professionals
Indústria Construcció al detall comerç detall i artistes Total

Manresa 2002 8,9 10,3 21,9 41,9 17,0 6.021
 2001 9,0 10,1 22,2 41,5 17,2 5.941

 
Bages 2002 13,9 15,5 19,2 38,9 12,5 14.091
 2001 14,2 15,1 19,6 38,6 12,5 13.857

 
Catalunya 2002 9,7 13,0 19,1 43,0 15,1 604.817
 2001 9,9 12,6 19,6 42,7 15,1 595.743

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Establiments d'empreses industrials
(percentatge)

Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria
i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA Total

Manresa 2002 0,7 6,7 39,7 5,2 21,2 19,5 6,9 534
 2001 0,7 6,5 41,4 4,5 20,7 19,2 6,9 536

 
Bages 2002 5,0 5,4 36,6 8,1 22,2 17,4 5,3 1.955
 2001 4,8 5,3 37,0 8,0 22,4 17,3 5,2 1.967

 
Catalunya 2002 2,1 6,6 34,8 8,0 18,0 23,6 6,9 58.778
 2001 2,1 6,6 34,5 7,9 18,2 23,7 7,0 59.194

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Establiments d'empreses de comerç al detall
(percentatge)

Productes Roba i Articles per Llibres i Productes Material Comerç
alimentaris calçat a la llar periòdics químics transport NCAA Total

Manresa 2002 29,8 22,2 13,2 3,4 8,9 4,2 18,2 1.321
 2001 31,0 21,5 13,2 3,6 8,6 4,2 17,9 1.321

 
Bages 2002 34,1 18,5 13,1 2,7 9,2 3,8 18,7 2.710
 2001 34,7 18,2 13,0 2,7 9,1 3,6 18,6 2.718

 
Catalunya 2002 31,2 20,3 13,8 3,6 8,0 3,6 19,5 115.640
 2001 31,6 20,2 13,6 3,7 7,9 3,5 19,5 116.653

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.

10 Institut d'Estadística de Catalunya

http:/
http:/territ/BasicTerr?TC=1&V0=1&V1=MUNICIPI


Establiments d'empreses de serveis
(percentatge)

Comerç Transp. i Mediació Serveis Serveis Immob.
engròs Hostaleria comunic. financera empresa personals i altres Total

Manresa 2002 12,6 13,8 15,5 5,9 11,5 30,0 10,7 2.523
 2001 13,0 14,0 15,8 6,0 11,1 29,7 10,5 2.463

 
Bages 2002 12,4 16,1 17,7 4,7 7,8 29,6 11,7 5.483
 2001 12,4 16,6 18,2 4,8 7,4 29,3 11,2 5.350

 
Catalunya 2002 13,8 17,3 18,9 4,0 10,7 24,7 10,5 260.138
 2001 14,0 17,7 19,1 4,1 10,5 24,7 9,9 254.655

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Habitatges construïts

iniciats acabats

Qualificacions Qualificacions
provisionals definitives Cèdules

protecció Projectes protecció habitabilitat Certificats
oficial visats oficial habitatges finals d'obra

promoció priv. col.legis promoció priv. lliures col.legis
D.G.P.H. aparelladors D.G.P.H. D.G.P.H. aparelladors

Manresa 2007 168 971 128 683 827
 2006 27 1.777 212 883 1.004

Bages 2007 409 3.396 207 2.752 2.958
 2006 121 6.370 303 2.305 2.616

Catalunya 2007 9.039 85.515 4.058 74.320 79.580
 2006 7.226 127.117 3.402 67.851 77.309

Fonts: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anys disponibles: del 1981 al 2007
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Parc de vehicles
(percentatge)

Camions i Tractors Autobusos
Turismes Motocicletes furgonetes industrials i altres Total

Manresa 2007 70,0 9,5 16,6 0,4 3,5 49.243
 2006 70,6 9,0 16,6 0,4 3,3 47.103

 
Bages 2007 69,0 5,6 21,7 0,4 3,2 216.552
 2006 69,3 5,8 21,3 0,4 3,2 189.584

 
Catalunya 2007 67,7 11,9 16,6 0,6 3,2 4.922.667
 2006 68,4 11,4 16,6 0,6 3,0 4.665.716

Fonts: Idescat, a partir de les dades de la DGT
Anys disponibles: del 1991 al 2007
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Superfície agrària

SAU

terres pastures Terreny
llaurades permanents forestal Altres

Manresa 1999 1.396 149 977 111
 1989 1.204 18 226 143

Bages 1999 26.084 2.174 51.102 6.451
 1989 25.722 2.597 65.195 12.857

Catalunya 1999 817.031 339.797 838.663 308.488
 1989 837.000 269.914 981.364 383.303

Fonts: Idescat. Cens agrari 1989, 1999
Anys disponibles: 1982, 1989, 1999.
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Piràmides de població.2001 Homes (%) Dones (%)

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

4,34,3
Manresa

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

4,24,2
Bages

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

4,54,5
Catalunya
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Naixements, defuncions i matrimonis.1993 - 2007.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

925

285

ðy: 100

Manresa

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.048

681

ðy: 100

Bages

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

83.716

29.223

ðy: 1.000

Catalunya

Naixements
defuncions
matrimonis
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Atur registrat.1998 - 2007.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.930

440

ðy: 100

Manresa

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

6.918

1.031

ðy: 100

Bages

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

275.029

67.532

ðy: 10.000

Catalunya

Homes
Dones
Total
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1.- INTRODUCCIÓ I ASPECTES METODOLÒGICS
La investigació que presentem sorgeix de la necessitat establerta pel Programa d’ordenació per 
als equipaments comercials (POEC) de la ciutat de Manresa, en virtut del qual es materialitza la 
capacitat normativa que la llei d’equipaments comercials de Catalunya reserva per als ens 
locals per tal d’adaptar l’equipament comercial de les poblacions respectives a les necessitats 
dels consumidors (POEC, 2002, pàg. 13).

En l’esperit d’aquest document orientador del comerç local hi ha la preocupació per adaptar 
l’equipament comercial de la ciutat a les necessitats de la població (POEC, 2002, pàg. 14). Des 
d’aquest punt de vista, resulta òbvia la necessitat d’elaborar una memòria informativa sobre la 
situació del comerç, els hàbits i les necessitats dels consumidors i les consumidores, memòria 
que hauria d’orientar les actuacions i programes d’actuació municipals. 

Aquesta memòria informativa haurà de comprendre informació sobre: 

• La demanda dels consumidors, analitzada en termes de volum econòmic de la despesa i 
dels hàbits de compra dels consumidors i consumidores.

• Aquesta anàlisi es completa amb el coneixement de l’atractivitat comercial de Manresa 
sobre els compradors i compradores provinents d’altres municipis.

•  L’oferta comercial i les seves característiques.

• La localització de l’oferta i la implantació del comerç en la trama urbana .

• Alguns temes d’urbanisme comercial.

Tots aquests aspectes varen ser analitzats en els treballs de recerca i redacció del POEC. Ara, 
dos anys i mig més tard, s’ha presentat la necessitat d’actualitzar les dades obtingudes en 
aquell moment. 

Es tractava de fer un estudi que repliqués el que s’havia fet el 2000, mantenint al màxim 
possible el tipus de variables i la formulació concreta de les tècniques de recerca, de manera 
que les dades obtingudes en ambdues recerques fossin comparables al màxim possible.

METODOLOGIA
La tècnica d’investigació emprada ha estat l’entrevista telefònica per qüestionari. S’han fet 
3.069 trucades telefòniques que han suposat 621 enquestes vàlides.

El qüestionari ha estat adaptat del que s’utilitzà en el primer estudi de febrer de 2000.

Els aspectes bàsics que s’han estudiat han estat:

• Els hàbits de compra dels ciutadans i ciutadanes de Manresa, tant pel que fa a la
localització geogràfica com a la tipologia d’establiments comercials de 29 grups de
productes.

• Les persones que solen comprar determinats grups de producte, la seva freqüència i horari, 
i el pes de les noves formes de compra (catàleg, internet, telèfon, etc.).

• Els desplaçaments a àrees comercials de fora del municipi i les motivacions d’aquesta 
evasió comercial.
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La població objectiu d’aquest estudi han estat les persones que solen fer habitualment les 
compres en cadascuna de les llars de la ciutat de Manresa. En aquest sentit, la mostra
estudiada ha estat seleccionada a partir del número de telèfon de totes les llars manresanes.

El total de llars amb telèfon ha estat de 19.921, la qual cosa suposa, de fet, l’absoluta majoria 
de les famílies de Manresa. 

La redistribució de la classificació per barris1

La distribució de la població per barris feta en l’estudi del 2000 s’ha reorganitzat per tal 
d’adaptar-la al màxim a la situació actual. En aquest sentit, s’han mantingut els dotze barris 
tradicionals de la ciutat (Barri Antic, Passeig i rodalies, Valldaura, Plaça Catalunya i Barriada 
Saldes, Mion-Puigberenguer, Poal i Miralpeix, Poble Nou, Carretera de Santpedor, Carretera de 
Vic i Remei, les Escodines, la Balconada, Sagrada Família i Font dels Capellans) i, per la 
importància del seu creixement, s’hi ha afegit el nou barri de Cal Gravat-Bufalvent.

La resta de barris i població es presenten agrupats en “Altres sectors”. No obstant això, en la 
mostra s’ha respectat el pes dels diferents barris i sectors inclosos en aquest apartat, que 
suposen el 5% de la població total de Manresa. Aquest conjunt inclou altres polígons Ponent-
Sud (Farreres, Suanya, Pirelli, la Guia, Santa Caterina, Oller, els Comtals.); Viladordis, el Guix i 
Pujada Roja; el Xup.

Taula 1.- Relació entre mostra i població real dels barris

Freq. Percentatge
de la 

mostra

%
acumulat

% POBLACIÓ DELS 
BARRIS RESPECTE 
MANRESA (2001)

Diferència en % 
mostra-real

V2BARRI_1 621 100
BARRI ANTIC 40 6 6 5.9 0.1
PASSEIG GUIMERÀ 44 7 14 7.2 0.2
VALLDAURA 43 7 20 7.2 0.2
PLAÇA CATALUNYA 66 11 31 10.7 0.3
MION PUIGBERENGUER 20 3 34 3.4 0.4
POBLE NOU 62 10 44 9.5 0.5
CRA. SANTPEDOR 80 13 57 12.9 0.1
CRA. VIC 58 9 67 9.6 0.6
ESCODINES 31 5 71 4.7 0.3
BALCONADA-ST.PAU 30 5 76 4.3 0.7
SAGRADA FAMÍLIA 83 13 90 13.6 0.6
FONT DELS CAPELLANS 18 3 93 2.7 0.3
CAL GRAVAT 17 3 95 2.7 0.3
ALTRES SECTORS 2 29 5 100 5.5 0.5

La selecció de les llars a entrevistar

S’ha disposat del llistat de números de telèfon (sense cap altra informació personal) de les llars 
de cada barri, segmentades per edat de la “persona principal” per als següents estrats d’edat :

• Menys de 35 anys 
• Entre 35 i 54 anys
• Igual o major de 55 anys

S’ha escollit una mostra de cada estrat d’acord amb la proporció de l’estructura d’edats de la 
ciutat de Manresa. Cal fer esment que la característica que ens interessa de l’entrevistat, el fet 
que realitzi les compres de forma habitual, fa difícil que aquesta mostra respongui a
l’estructura d’edats i sexes de tota la ciutat. No obstant això, hem cregut que era una manera 
de realitzar una mostra més representativa del conjunt de llars manresanes. La forma de fer 

1 Vegeu informació sobre població per barris en els annexos 1 i 2
2 Inclou : ALTRES POLÍGONS PONENT-SUD (Farreres, Suanya, Pirelli, La Guia, Sta. Caterina, Oller, Els 
Comtals.), VILADORDIS, GUIX, PUJADA ROJA, i EL XUP
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aleatòria la selecció de les llars que s’havien d’entrevistar ha estat ordenar cada estrat segons 
el nom (no cognom) de la persona de referència.

S’han realitzat 3.069 trucades telefòniques, de les quals aproximadament la meitat han
suposat contacte personal. El resultat d’enquestes vàlides ha estat de 621, la qual cosa 
suposa un 20% dels intents.

L’horari de les entrevistes

Un 60% de les entrevistes s’ha fet en horari de matí i la resta en horari de tarda - vespre.

Taula 2.- Horari de les entrevistes

HORA ENTREVISTA Casos Freq.. % % acum.
V96HORAENTREVISTA 621 100
MATÍ 373 60 60
TARDA 248 40 100

La tabulació i el tractament de les dades s’ha realitzat amb el programa informàtic Gandia 
Barbwin v. 5.0.

Fitxa tècnica de l’enquesta

Objectiu Identificar i analitzar els hàbits de compra dels ciutadans i ciutadanes de 
Manresa

Població Llars manresanes amb telèfon (en total, 19.921)

Mostra 621 entrevistes repartides en horari de 
• matí (de 10 a 13 hores): 373
• tarda (de 18 a 21): 248
• Dies laborables: dilluns a divendres
• Dates realització de les entrevistes: del 4 al 19 de març de 2003

Selecció de les 
persones
entrevistades

Entrevistes telefòniques (distribuïdes proporcionalment per barris) a llars 
manresanes, segons edat de la persona de referència (“cap de família”), 
per grups d’edat (menors de 35 anys, de 35 a 54 i 55 i més) i amb 
aleatorització mitjançant ordenació dels llistats per nom de la persona. 
Entrevista amb demanda de la persona que realitza les compres de la 
llar de forma habitual.

Marge d’error Marge d’error del ±3,95% per a una població de 20.000 llars *.
Marge de confiança 95,5% i en la hipòtesi de p=q=50%.

* S’ha considerat el marge d’error a partir del nombre de les llars
manresanes (aproximadament 20.000). Cas de calcular aquest marge a 
partir del nombre de ciutadans majors d’edat, el marge d’error no és 
gaire diferent: 3,99%
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2.- VALORACIÓ GENERAL DELS RESULTATS
Per tal d’establir una descripció de la demanda comercial de la ciutat és necessari estudiar les 
seves característiques des d’una doble òptica: la localització de les compres (on s’analitzen 
aspectes com la distribució per barris, el pes del factor proximitat en la decisió de compra, els 
desplaçaments fora de la ciutat, etc.) i les preferències dels consumidors pel que fa als formats 
comercials (entès com el tipus de botiga on habitualment realitza les compres, en funció del 
tipus de producte adquirit).

L’estudi es complementa amb l’anàlisi d’altres aspectes qualitatius dels hàbits de compra, com 
ara el paper dels diferents membres familiars en el procés de compra, el nivell d’utilització dels 
nous sistemes de venda, la freqüència o el dia i hora de més afluència al comerç.

A continuació es presenten aquests resultats per a alguns productes representatius dels
diferents sectors d’activitat, simptomàtics de la tendència general observada, i
comparativament amb l’estudi de 2000.

Quotes de mercat segons formats comercials
Tot seguit es mostren els percentatges que cada format comercial ven sobre el total del 
potencial de negoci d’alguns productes concrets, és a dir, les quotes de mercat de cada tipus 
d’establiment. En primer lloc s’observa que la participació de cada format en les vendes totals 
varia molt en funció del sector de compra. Així, a grans trets, de l’anàlisi sectorial se’n
desprenen les següents tendències:

� En els consums de caràcter més quotidià cal establir una clara diferenciació entre, per una 
banda, els productes d’alimentació peribles i, per l’altra, les conserves i altres productes de 
gran consum (drogueria, perfumeria i higiene). En el primer cas la quota de mercat més alta 
l’obtenen les tendes especialitzades i els supermercats urbans, situant-se en un segon 
nivell (a parts molt similars) l’hipermercat, el mercat municipal i la tenda tradicional.

� En canvi, en el cas de les conserves i els productes de gran consum, es detecta a nivell 
general una preferència pels diferents formats de lliure servei (hipermercat, supermercats, 
autoserveis i botigues descompte) i una presència testimonial de la botiga tradicional. 

% de compra segons format
TIPUS DE PRODUCTE

FORMAT COMERCIAL FRUITA DROGUERIA ROBA DONA ESPORT ELECTRODO
MÈSTICS

2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000

BOTIGA TRADICIONAL 16 13 4 5 1 4 1 1

BOTIGA ESPECIALITZADA 24 29 14 20 81 64 43 34 72 38

BOTIGA CENTRE COMERCIAL 1 1 6 1 2 2

GRAN BOTIGA ESPECIALITZADA 1 2 10 7 5 3 12

AUTOSERVEI, SUPERSERVEI 22 22 32 30 1 1 2

DISCOUNT 1 1 15 4

HIPERMERCAT 13 14 29 35 2 3 5 4 10 7

MERCAT MUNICIPAL 18 17 1 3 1
“MERCADILLO” (MERCAT 
AMBULANT) 5 3 1 1

GRAN MAGATZEM 2 2 1 1 1

ALTRES 1 1 2 1

AUTOCONSUM 1 2 1

NO COMPRA 3 1 6 6 43 52 13 37
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� En el sector de l’equipament de la persona (vestit, calçat, complements) el liderat
inapel·lable és de la botiga especialitzada, fins i tot amb una quota de mercat superior a 
l’obtinguda al 2000 per a totes les famílies de productes estudiades (roba adults, roba 
infantil, calçat adults, calçat infantil, roba interior i joieria). Pot sorprendre la pèrdua de pes, 
amb caràcter general, dels establiments en centre comercial tancat dins d’aquesta
categoria. És també en aquest sector on el format de gran magatzem obté les millors xifres, 
tot i ser encara modestes pel fet de tractar-se d’un model no present a Manresa.

La localització de les compres
A les opcions per un o altre format comercial no en seran aliens els desplaçaments efectuats 
pels consumidors per a realitzar les seves compres, obtenint un cop més diferent consideració 
segons si es tracta de compres quotidianes o més ocasionals.

Per un cantó, es detecta una importància clau del comerç de proximitat en les compres 
d’alimentació i, en menor mesura, de productes de gran consum. En canvi, en les compres més 
influenciades per les condicions de varietat i qualitat (vehicles i equipament de la llar,
principalment) els desplaçaments fora de Manresa són significatius. En un terme mig trobem 
l’equipament personal i els productes de lleure i regals, on l’evasió de compra és petita (fins i 
tot es redueix respecte l’estudi de 2000) però les compres es troben encara molt concentrades 
en la zona del carrer Guimerà i Passeig.

% de compra segons lloc
TIPUS DE PRODUCTE

LOCALITZACIÓ CARN BEGUDES ROBA HOME MOBLES AUTOMÒBIL

2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000

PROPI BARRI 56 60 39 39 10 13 8 4 1 3

BARRI ANTIC 9 5 2 2 6 3 1

PASSEIG, GUIMERÀ I RODALIES 5 12 5 7 64 56 37 28 2 12

ZONA ELS TRULLOLS 8 9 27 29 2 5 3 2 2

RESTA DE MANRESA 13 3 12 2 3 2 14 3 64 17

POLÍGON SANT FRUITÓS 5 8 10 12 1 1 2 2 2 1

BARCELONA 5 3 4 2 2 2

TERRASSA 1

SABADELL 1

ALTRES 1 2 1 2 1 2 5 3 5 4

NO COMPRA 2 4 5 14 12 26 52 23 58

� La de producte fresc continua sent molt majoritàriament una compra de proximitat en totes 
les famílies de productes (els percentatges de compra al propi barri oscil·len entre el 54% 
per a xarcuteria i el 89% per al pa, com a valors llindar). Es detecta també una lleugera, 
però comú a tots els productes, disminució de la compra al propi barri que generalment és 
a favor d’un increment de la categoria “resta de Manresa”. Aquest fet, només apuntat en 
l’alimentació fresca, és més exagerat en altres categories de béns quotidians, com veurem 
més endavant. S’explicaria bàsicament per l’increment d’oferta de mitjanes superfícies 
urbanes i la consolidació d’alguns nous eixos comercials de barri més enllà de la zona 
centre.

� En l’adquisició de productes d’alimentació seca i productes de gran consum les opcions 
principals són, en igual mesura, el propi barri i els hipermercats perifèrics. En aquest grup 
de compres, altre cop, es detecta un increment del pes de la trama urbana respecte l’estudi 
de 2000, en aquest cas en detriment de les localitzacions perifèriques. L’explicació es 
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trobaria en la proliferació dels grans supermercats urbans i el desplaçament d’una part de 
la clientela de l’hipermercat de Sant Fruitós cap a l’establiment de la mateixa marca situat 
en trama urbana.

� En els productes d’equipament personal és on apareix un cert nivell rellevant d’evasió de la 
despesa, que pot oscil·lar entre el 5 i el 10% del total de compres (contra una mitjana del 
5,9% a l’estudi de 2000) en funció del producte que es tracti: roba interior, calçat i roba 
infantil són els de menys evasió (5-6%); roba exterior d’home presenta un 7%; i roba 
exterior de dona un 10%.

� Els nivells més alts d’evasió es produeixen en la compra de vehicles, amb un 13% dels 
entrevistats que manifesten adquirir-los fora de la ciutat. Cal tenir en compte, però que una 
part d’aquestes compres tenen com a destinació el polígon de Sant Fruitós, el qual tot i 
trobar-se fora dels límits administratius de Manresa (per tant, amb la consideració teòrica 
d’evasió de compra) juga el paper d’equipament comercial perifèric.

Característiques generals de la compra de productes alimentaris i de gran consum
El gràfic que segueix a continuació resumeix l’enquesta des de l’anàlisi conjunta dels dos 
factors vistos fins el moment (tipus de botiga i nivell de proximitat) i el seu pes en les
preferències dels consumidors, per als productes d’alimentació i gran consum, d’acord amb la 
resposta majoritària en cada cas.

S’observa una certa coincidència entre preferències per la proximitat i les formes de venda més 
tradicionals en els productes alimentaris frescos (el cas extrem és el del pa, un producte de 
compra gairebé diària, amb un 89% de respostes “al propi barri” i un 86% en botigues de venda 
assistida). Per contra, a l’altra banda del gràfic, trobem aquells productes amb preferència clara 
per les botigues tipus autoservei, amb independència de la seva localització. En ambdós casos 
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aquest fet estarà relacionat amb la freqüència de compra de cada producte, com veurem més 
endavant.

Tendència dels hàbits en la compra de productes d’equipament personal
Dels resultats de l’enquesta de 2003 i les variacions observades respecte l’estudi de 2000, 
concretament en el sector d’equipament de la persona i les set categories de productes
estudiades (moda i complements), se’n desprenen dues característiques que són generals a 
tots ells:

- Increment de la importància de la botiga especialitzada en les preferències de compra, amb 
diferències significatives i més tenint en compte que les quotes de mercat obtingudes en el 
2000 ja eren força elevades.

- Disminució del nombre de respostes en sentit “botiga de centre comercial” per a tots els
productes del sector, especialment significatives en els articles de roba exterior d’home i 
dona.

% de compra en botiga especialitzada
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Membres de la llar que habitualment efectuen les compres
S’observa el paper majoritari de la dona de la llar en les compres d’alimentació, i vestit i calçat 
(amb un 60% i 43% respectivament), mentre que la decisió recau fonamentalment en la parella 
quan es tracta de l’equipament familiar (en un 48% de casos) i l’automòbil (44%).

En els productes relacionats amb el lleure i la cultura és on hi ha més dispersió en quant a la 
persona que habitualment fa les compres, i també on la categoria “fills sols” presenta més 
respostes, el que probablement indica que són productes de consum més individualitzat.
Finalment, l’home sol té poc pes encara en totes les categories de productes, excepte el 
vehicle, però en tots els casos incrementa els registres obtinguts en l’estudi de 2000 (augments 
d’entre 4 i 6 punts sobre el percentatge total).

 Gràfic: Persona o persones que fan la compra de forma habitual, per tipus de producte.

La freqüència de compra i els dies i hores més habituals
Els resultats mostren una distribució pràcticament idèntica a la de l’enquesta de 2000, només 
amb variacions en la categoria d’aliments frescos on la compra diària cedeix pes en favor de la 
compra en diversos dies per setmana.

L’alimentació seca té la resposta més freqüent en “un cop a la setmana”, el que indica una 
certa compra forta amb caràcter setmanal o quinzenal. Finalment, els productes de drogueria i 
perfumeria són els que tenen una freqüència més espaiada.
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3.- ANÀLISI DETALLADA DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA
3.1.- CARACTERÍSTIQUES CLASSIFICATÒRIES DE LES PERSONES ENTREVISTADES

3.1.1. - El barri de residència
En l’apartat metodològic ja s’ha comentat la distribució de barris escollida i les variacions 
respecte a d’altres estudis.

Taula 3.- Distribució de les entrevistes per barris

Freqüències Percentatge % acum.

V2BARRI_1 621 100
BARRI ANTIC 40 6 6
PASSEIG GUIMERÀ 44 7 14
VALLDAURA 43 7 20
PLAÇA CATALUNYA 66 11 31
MION PUIGBERENGUER 20 3 34
POBLE NOU 62 10 44
CRA. SANTPEDOR 80 13 57
CRA. VIC 58 9 67
ESCODINES 31 5 71
BALCONADA-ST.PAU 30 5 76
SAGRADA FAMÍLIA 83 13 90
FONT DELS CAPELLANS 18 3 93
CAL GRAVAT 17 3 95
ALTRES SECTORS 29 5 100

Gràfic 1.- Distribució de les entrevistes per barris
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3.1.2. - El sexe i l’edat de les persones entrevistades
Quatre de cada cinc persones entrevistades són dones. Un 22% dels entrevistats són homes i 
manifesten ser la persona que realitza les compres habituals de la llar. Cal considerar que el 
concepte de “compra habitual” és un constructe amb un cert grau d’ambigüitat. Així, pot ser que 
persones, en aquest cas homes, que han respost ser “compradors habituals” a la llar
responguin al perfil de llars on la compra forta, assimilada sovint a la compra habitual, es 
realitza de forma compartida per la parella.

Aquestes dades contrasten amb la mostra de l’estudi de l’any 2000 en què només el 5% de les 
respostes corresponien a homes.

Taula 4.- Sexe de les persones entrevistades

SEXE Casos % %acum

V3SEXE 621 100
HOME 135 22 22
DONA 486 78 100

Gràfic 2.- El sexe de les persones entrevistades

base total
(Casos=621)

SEXESEXE

HOME: 22%

DONA: 78%

3.1.3. - L’edat de les persones entrevistades
La mitjana d’edat de les persones entrevistades és de 50,78 anys, pràcticament igual a la que 
es corresponia en l’estudi del 2000 (50,69).

L’estructura d’edats de les persones entrevistades és força semblant a l’estructura d’edats de la 
població manresana, amb una major representació i pes dels trams de més edat, com és 
natural si considerem que la demanda de la persona que compra habitualment ha de suposar 
una presència més alta d’aquestes persones per sobre de la gent jove.

Pot semblar que apareix una certa sobrerepresentació de les persones de més de 55 anys, 
però, en tot cas, aquesta s’explicaria pel fet que respon a una major proporció de llars amb 
persones d’aquestes edats.



Estudi dels hàbits de compra 3 Anàlisi dels resultats de l’enquesta

27

Taula 5.- Edat dels entrevistats (per grups d’edat)

Casos % %acum
%població

total

V4EDAT_1 621 100
MENYS DE 35 131 21 21 23
DE 35 A 54 237 38 59 41
55 I MÉS 253 41 100 36

Taula 6.- Estadístiques de l’edat dels entrevistats

Casos % %acum

EDAT
V4EDAT 621 100
Casos vàlids 621 100 100
Mitjana 50,78
Desviació 17,38

Gràfic 3.- Distribució d’edats de la mostra

base total
(Casos=621)

V4EDAT_1V4EDAT_1

MENYS DE 35: 21%

55 I MÉS : 41%

DE 35 A 54: 38%

3.1.4. - Situació en la llar de la persona entrevistada
El valor més repetit és el de “cònjuge” (57%), tendència que es correspondria amb el major pes 
de dones que responen el qüestionari. Cal remarcar la importància del paper de la categoria 
“Altres”, que pot incloure situacions de llars amb més d’un nucli o llars amb fills no joves. La 
categoria “Cap de família” (29%) inclouria tant les respostes de la major part dels homes 
entrevistats com de llars formades per dones soles o per una dona amb fills.

Taula 7.- Situació en la llar de les persones entrevistades

Casos % %acum

SITUACIO EN LA LLAR
V5SITUACIOLLAR 621 100
CAP DE FAMÍLIA 182 29 29
CONJUGE 354 57 86
ALTRES 85 14 100
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Gràfic 4.- Situació en la llar de les persones entrevistades

CAP DE FAMÍLIA CONJUGE ALTRES

base total
(Casos=621)

SITUACIO EN LA LLARSITUACIO EN LA LLAR

29%

14%

57%

3.1.5. - L’activitat de la persona entrevistada
Una tercera part de la mostra està formada per persones jubilades i pensionistes. Aquest 
percentatge es relaciona amb el procés d’envelliment de les llars manresanes. És interessant 
remarcar que, tot i que prop d’un 80% de les persones que responen són dones, només un 
14% es declaren únicament “mestresses de casa”. S’evidenciaria així un procés, contrastat per 
estadístiques més generals, d’incorporació creixent de la dona al món del treball remunerat.

Un 42% de les persones entrevistades treballa i sols un 5% està en atur, xifra que sintonitzaria
bastant bé amb les dades globals d’atur de la zona. 3

En aquest cas apareixen notables diferències respecte a la mostra de l’any 2000, sobretot pel 
que fa a la categoria “jubilat” o “pensionista”, que passa del 15% (2000) al 33% (2003). També 
es troben diferències en la categoria “dona de casa” o “mestressa de casa”, que passa del 47% 
(2000) al 14% (2003). Aquesta important diferència de més del 33% s’explicaria en part per la 
major presencia d’homes en la mostra del 2003, però, d’altra part, podria venir per una certa 
ambigüitat de l’expressió “dona casa”, que podria induir a què dones que treballessin fora de 
casa s’identifiquessin amb aquesta categoria.

Taula 8.- Activitat de les persones entrevistades

Casos % %acum

ACTIVITAT
V6ACTIVITAT 621 100
ESTUDIANT 27 4 4
MESTRESSA DE CASA 87 14 18
TREBALLA 260 42 60
ATUR 33 5 66
JUBILAT, PENSIONISTA 204 33 98
ALTRES SITUACIONS 10 2 100

3 Segons dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’atur total a la ciutat de 
Manresa se situa en el 7,32% de la població activa (gener de 2003). El 5% de l’enquesta és sobre el total 
de la població, per tant donaria una xifra més alta si es referís a la població activa, la qual cosa l’aproparia 
força als resultats reals de l’atur.
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Gràfic 5.- Activitat de les persones entrevistades

base total
(Casos=621)

ACTIVITATACTIVITAT
ESTUDIANT: 4%

MESTRESSA DE CASA: 14%

ALTRES SITUACIONS: 2%

JUBILAT, PENSIONISTA: 33%

ATUR: 5%
TREBALLA: 42%

3.1.6. - El nombre de persones a la llar
La mitjana de persones a les llars entrevistades és de gairebé 2,9 persones, lleugerament 
inferior però molt semblant a les 3,1 de l’estudi del 2000.

Taula 9.- Nombre de persones a la llar

Casos % %acum

NOMBRE DE PERSONES A LA LLAR

V7PERSONESLLAR 621 100

Casos vàlids 621 100 100

Mitjana 2,89

Desviació 1,17

Casos 621 621

3.1.7. - El transport emprat per realitzar les compres més habituals
La pregunta permetia respostes múltiples, però la majoria de persones va respondre una sola 
opció. Les respostes majoritàries es divideixen en pràcticament dues categories “a peu” (51%) i 
amb cotxe (48%). Cal remarcar el baix pes d’utilització de l’autobús (4%). Les dades són força 
semblants a les del 2000, tot i que guanya pes la categoria “a peu” (42% / 51%). Aquest darrer 
increment pot estar relacionat amb les característiques diferents i ja comentades de les dues 
mostres, sobretot pel que fa a l’activitat (major pes de jubilats i pensionistes).

El pes de l’autobús és força semblant en els dos estudis i les diferències no són significatives: 
6% (2000) contra 4% (2003).

Taula 10.- Mitjà de transport per anar a comprar

TRANSPORT EMPRAT PER ANAR
 A COMPRAR (opció multiresposta) Casos %

V8TRANSPORTCOMPRA 621 100

COTXE 301 48

BUS 25 4

FERROCARRIL 1 0

A PEU 314 51

ALTRES 6 1
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Gràfic 6.- Mitjà de transport emprat per anar a comprar
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3.1.8. - El perfil bàsic de la persona entrevistada
Es tracta d’una dona, gran, que generalment no es declara cap de família i que treballa o està 
jubilada. A més a més, diàriament o més d’un dia a la setmana compra l’alimentació fresca i 
cada quinze dies o una vegada al mes compra els productes més perennes. 
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La compra de productes de drogueria per barris

El pes del propi barri es veu molt augmentat en els barris del Passeig i la Font dels Capellans 15,
amb més del 70% en cada cas i lluny del 43% de la mitjana.

La zona del Passeig i rodalies és important per als habitants de la carretera de Santpedor i Cal 
Gravat.

La zona dels Trullols (Carrefour) és important per als barris de Cal Gravat, la Balconada- Sant 
Pau, Mion i les Escodines, i ho és menys per al Passeig i Barri Antic.

Com abans, el tipus d’establiment predominant pel que fa a drogueria, productes de neteja, 
etc., és l’autoservei-superservei (32%) i l’hipermercat (29%). En aquest cas també es important 
el discount (15%).

Per barris, l’autoservei és més rellevant a la carretera de Vic, Plaça Catalunya i Poble Nou i ho 
és menys a les Escodines i Cal Gravat. L’hipermercat és més important a la Balconada–Sant
Pau i Cal Gravat i menys al Barri Antic i el Passeig. El discount és important al Barri Antic, Font 
dels Capellans i Mion.

Taula 103.- Compra drogueria per barris

% Verticals Tota
l

B.
ANT
IC

PASSEIG
GUIMERÀ

VALL-
DAURA

P.CATA
LUNYA

MION
PUIG.

POBLE
NOU

C.SANT
PEDOR

C.
VIC

ESCOD. BALCO.
-S.P.

S.FAMÍL
IA

FONT
CAPEL.

C
GRA
VAT

ALTRES
SECT.

TOTAL 62
1

40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29

LOCAL. COM. DROGUERIA
PROPI BARRI 43 50 73 42 48 50 55 13 52 35 13 53 72 6 24

BARRI ANTIC 1 9

PASSEIG,
GUIMERÀ,

9 18 2 16 12 2 23 5 7 6 24 7

A.CARREFOUR
MANRESA

23 10 11 12 24 35 23 19 19 32 50 27 11 53 24

RESTA
MANRESA

12 5 2 7 8 15 10 33 5 10 23 2 18 28

A.CHAMP. S. 
FRUITÓS

7 15 7 12 8 3 11 5 3 3 7 17 7

NO COMPRA / 
NP

2 2 2 6 1 3 2 10

NO CONTESTA 1 5 2 16
ALTRES 1 3 5 3 2

62
1

40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29

V46TCDROGUE
RIA

62
1

BOTIGA
TRADICIONAL

4 5 5 7 8 15 2 8 6 7 3

BOTIGA
ESPECIALITZ.

14 27 2 2 11 40 3 23 13 6 35 21

BOTIGA
C.COMERCIAL

0 2 2

GRAN BOTIGA 
ESPECIALITZ.

0 5 1

AUTOSERVEI,
SUPERSERVEI

32 35 39 30 50 20 44 9 55 16 13 31 28 12 28

DISCOUNT 15 40 9 28 11 30 6 14 12 20 17 39 7

HIPERMER-
CAT

29 15 16 19 30 35 27 28 26 35 53 33 28 53 31

MERCAT
MUNICIPAL

1 2 3 2

MERCADILLO
M.AMBULANT
GRAN
MAGATZEM

0 3 2

ALTRES 1 3 2 3 1

15 Cal recordar les diferències de mostra entre els dos barris (Passeig, 44 casos; Font dels capellans, 18 
casos), que fa més significatiu el primer cas que el segon.
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La compra de la roba exterior d’home per barris

La localització predominant és a la zona del Passeig i rodalies. Poble Nou i la Carretera de 
Santpedor estan per sobre de la mitjana; la Font dels Capellans i el Barri Antic, per sota. 

El tipus d’establiment dominant a tots els barris és clarament la botiga especialitzada. 

Taula 104.- Compra roba exterior home per barris

% Verticals Tota
l

BARRI
ANTIC

PASSEI
G
GUIME
RÀ

VALL-
DAURA

PL.
CATA-
LUNYA

MION
PUIG
B.

POBLE
NOU

CRA.
SANT -
PEDOR

CRA
VIC

ESC
ODI
NES

BALCO-
NADA -
SP

S.FAMÍ-
LIA

FONT
CAPE-
LLANS

CAL
GRAVA
T

ALTRES
SECT.

TOTAL 621 40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29
LOCALITZACIÓ
ROBA EXT. HOME
V18LGEXTEHOME 621
PROPI BARRI 10 18 57 2 3 3 3 13 12 17 6 17

BARRI ANTIC 0 2

PASSEIG,
GUIMERÀ,

64 55 20 58 71 75 79 79 59 71 73 67 44 59 45

A.CARREFOUR
MANRESA

2 3 2 5 2 3 3 3 2 6

RESTA MANRESA 3 5 2 2 5 10 2 5 3 1 12 3
A. CHAMPION. ST. 
FRUITOS

1 2 3 7 1 6 7

BARCELONA 5 11 7 3 10 3 4 3 3 3 4 6 12 3

TERRASSA 0 2

SABADELL 1 2 2 2 1 3

NO COMPRA./NP 13 18 7 23 17 11 9 19 6 10 11 28 24
NO CONTESTA

ALTRES 1 3 2 2 2 3 1 6

TIPUS COMERÇ 
ROBA EXT. HOME
V48TCEXTEHOME 621
BOTIGA
TRADICIONAL

1 3 3 2 3

BOTIGA
ESPECIALITZ..

77 65 86 56 77 85 84 86 64 81 83 81 56 94 69

BOTIGA
C.COMERCIAL

1 3 3 3 1 6

GRAN BOTIGA 
ESPECIAL.

2 8 5 2 1 2 1 3

AUTOSERVEI
SUPERSERVEI
DISCOUNT 0 2

HIPERMER-CAT 2 3 2 5 2 1 3 6 3 2
MERCAT
MUNICIPAL
MERCADILLO.
M.AMBULANT

2 5 2 5 2 2 11 3

GRAN MAGATZEM 2 2 7 2 10 2 2 1 6
ALTRES 1 5 2 3

NO COMPRA 13 18 7 23 15 10 9 19 6 10 11 28 24

AUTOCON-SUM 0 2 2
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La compra de llibres per barris

El Passeig, les Escodines, Cal Gravat, Carretera de Santpedor i Mion són els barris en què es 
diu comprar més llibres. La majoria de les persones enquestades diu fer-ho a la zona del 
Passeig i rodalies. A banda dels propis habitants del Passeig, el Poble Nou és el barri amb més 
freqüència de compra en aquesta zona. La botiga especialitzada és majoritària a tots els barris.

L’hipermercat és important a les Escodines i Mion. La categoria “Altres llocs ” o “Altres
establiments” és relativament important i posa de manifest situacions com clubs o cercles de 
llibres i lectors.

Taula 105.- La compra de llibres per barris

% Verticals Tot
al

BARRI
ANTIC

PASSEIG
GUIMERÀ

VALL-
DAURA

P.CATA
LUNYA

MION
PUIG
B.

POBLE
NOU

C.SANT
PEDOR

CRA
.
VIC

ESC
ODI
NES

BALCO
NADA
SP

S.
FAMÍLIA

FONT
CAPE-
LLANS

CAL
GRAVAT

ALTRES
SECT.

TOTAL 621 40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29
V34LGLLIBRES 621
PROPI BARRI 6 10 52 5 2 2 10 3 2

BARRI ANTIC 0 2

PASSEIG,
GUIMERÀ, R.

38 48 9 37 32 50 58 35 26 48 43 41 28 59 34

A.CARREFOUR
MANRESA

5 2 2 25 8 5 3 16 3 8 7

RESTA MANRESA 4 2 2 2 18 10 6 3
A.CHAMPION , ST. 
FRUITÓS

0 2

BARCELONA 5 3 16 2 3 2 15 5 5 6 7

TERRASSA 0 3

SABADELL 0 2

NO COMPRA /NP 33 33 18 37 52 20 26 21 41 19 37 35 50 18 41
NO CONTESTA 1 2 2 2 1 3
ALTRES 7 8 12 11 3 6 10 10 7 22 18 3

TIPUS COMERÇ 
COMPRA LLIBRES
V64TCLLIBRES 621 40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29
BOTIGA
TRADICIONAL

0 5

BOTIGA
ESPECIALITZ.

52 63 77 47 36 50 61 63 41 65 43 46 28 65 45

BOTIGA
C.COMERCIAL

1 2 3 3

GRAN BOTIGA 
ESPECIALITZ.

1 2 5 1

AUTOSERVEI,
SUPERSERVEI
DISCOUNT

HIPERMER-CAT 5 2 5 25 6 5 3 16 3 8 7
MERCAT
MUNICIPAL
MERCADILLO
M.AMBULANT
GRAN MAGATZE M 0 2 2 1
ALTRES 7 5 5 11 3 6 10 3 10 7 22 18 3

NO COMPRA 33 33 18 37 52 20 26 21 41 16 40 35 50 18 41

AUTOCON-SUM

NO CONTESTA 1 2 2 2 1 3
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La compra d’electrodomèstics per barris

Pel que fa a la compra d’electrodomèstics, la zona del Passeig i rodalies i l’hipermercat 
Carrefour són les mes importants per a tots els barris.

El Barri Antic i Mion són les zones en què Carrefour té un pes més important. La categoria 
“resta de Manresa” és important a les Escodines i a la Carretera de Santpedor.

La botiga especialitzada, seguida de l’hipermercat, són les freqüències dominants a tots el 
barris.

Taula 106.- La compra d’electrodomèstics per barris

% Verticals Tot
al

BARRI
ANTIC

PASSEIG
GUIMERÀ

VALL-
DAURA

PLAÇA
CATA-
LUNYA

MION
PUIG
B.

POBLE
NOU

CRA.
SANT -
PEDOR

CRA
.VIC

ESC
ODI
NES

BALCO
NADA-
ST.PAU

SAGRA-
DA
FAMÍLIA

FONT
CAPE-
LLANS

CAL
GRAVAT

ALTRES
SECTO
RS

TOTAL 621 40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29
LOC.COMPRA
ELECTROD.

V28LGELECTRO 621
PROPI BARRI 8 20 66 5 3 1 5 4 7

BARRI ANTIC 2 3 7 3 5 1

PASSEIG,
GUIMERÀ, R.

56 33 9 49 61 45 65 61 64 32 83 69 67 76 52

A.CARREFOUR
MANRESA

10 18 9 12 45 6 3 12 3 7 13 11 6 14

RESTA MANRESA 7 8 5 2 6 5 20 2 26 3 2 12 10
A.CHAMPION , ST. 
FRUITÓS

1 2 2 5 3 6

BARCELONA 2 2 2 5 2 1 3 4 6

NO COMPRA /NP 12 15 2 19 20 19 13 5 39 3 5 11 14
NO CONTESTA 1 3 2 5 1
ALTRES 2 3 2 2 5 1 2 6 3

TIPUS COMERÇ 
ELECTROD.
V58TCELECTRO 621 40 44 43 66 20 62 80 58 31 30 83 18 17 29
BOTIGA
TRADICIONAL

0 1 2

BOTIGA
ESPECIALITZ.

72 60 84 65 73 45 69 80 72 39 87 77 72 94 72

BOTIGA C. 
COMERCIAL

0 2 3

GRAN BOTIGA 
ESPECIALITZ.

3 3 2 2 5 5 3 19 2

AUTOSERVEI,
SUPERSERVEI
DISCOUNT 0 2

HIPERMER-CAT 10 15 9 12 2 50 6 3 10 3 7 13 17 6 14
MERCAT
MUNICIPAL
MERCADILLO
M.AMBULANT
GRAN MAGATZEM 1 5 3 3 3 1
ALTRES 0 3

NO COMPRA 12 15 2 19 18 19 14 7 35 3 5 11 14
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3.8.- ANÀLISI DEL PERCENTATGE DE COMPRA DE CADA GRUP DE PRODUCTES SEGONS EL 
LLOC ON ES REALITZA

Mitjançant la transposició21 del conjunt de variables de compra de diversos grups de productes 
(variables V9 a V38) amb les categories del lloc on compren, podem crear noves variables que 
ens permeten mostrar el percentatge de cada grup de productes que es declara comprar a 
cada lloc. Aquesta informació està ja disponible en les diverses taules de compra de cada grup 
de productes, però aquest procés ens permet visualitzar-les de forma agrupada, ara no per les 
variables originals sinó per cada lloc on s’efectua la compra.

3.8.1. - Les compres en el propi barri
El pa i els seus derivats són els productes amb un percentatge més elevat de compra en el 
propi barri (que es coneix com a comerç de proximitat). Són també importants la resta de 
productes alimentaris perennes com la fruita i verdura (62%), la carn (56%), el peix (55%) i la 
xarcuteria (54%).
El comerç de proximitat és bàsicament de productes alimentaris i en especial alimentaris 
frescos.

Taula 112.-  Les compres en el propi barri

PROPI BARRI Freqüències Percentatge
DESAVAR_11 621 100
V9LGFRUITA 384 62
V10LGCARN 350 56
V11LGPEIX 342 55
V12LGXARCU 337 54
V13LGSECS 242 39
V14LGBEGUDES 243 39
V15LCPA 552 89
V16LCDROGUERIA 266 43
V17LCPERFUMERIA 256 41
V18LGEXTEHOME 62 10
V19LGEXTEDONA 69 11
V20LGEXTENEN 33 5
V21LGSABATADULT 87 14
V22LGSABATANEN 36 6
V23LGROBAINTERIOR 139 22
V24LGJOIERIA 48 8
V25LGTEXTILLLAR 80 13
V26LGMOBLES 50 8
V27LGMENAGE 59 10
V28LGELECTRO 50 8
V29LGINFORMATICA 24 4
V30LGBRICOLAGE 38 6
V31LGJARDINERIA 37 6
V32LGAUTOMOBIL 7 1
V33LGRECANVI 7 1
V34LGLLIBRES 36 6
V35LGDISCOS 33 5
V36LGJOGUINES 25 4
V37LGESPORTS 22 4
V38LGREGALS 54 9

21 A partir de n variables amb k categories iguals, es generen k variables amb n categories.
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3.8.2. - Les compres al Barri Antic
El Barri Antic presenta percentatges baixos en tots els productes, però cal destacar els
productes frescos i en especial el peix (12%) i la carn (9%). S’explica per l’important pes del 
mercat municipal de Puigmercadal.

Taula 113.- Les compres en el Barri Antic

BARRI ANTIC Freqüències Percentatge
DESAVAR_12 621 100
V9LGFRUITA 41 7
V10LGCARN 55 9
V11LGPEIX 73 12
V12LGXARCU 50 8
V13LGSECS 17 3
V14LGBEGUDES 10 2
V15LCPA 7 1
V16LCDROGUERIA 5 1
V17LCPERFUMERIA 5 1
V18LGEXTEHOME 1 0
V19LGEXTEDONA 3 0
V20LGEXTENEN 2 0
V21LGSABATADULT 8 1
V22LGSABATANEN 3 0
V23LGROBAINTERIOR 4 1
V24LGJOIERIA 2 0
V25LGTEXTILLLAR 2 0
V26LGMOBLES 3 0
V27LGMENAGE 7 1
V28LGELECTRO 10 2
V29LGINFORMATICA 4 1
V30LGBRICOLAGE 1 0
V31LGJARDINERIA 12 2
V32LGAUTOMOBIL 2 0
V33LGRECANVI 2 0
V34LGLLIBRES 1 0
V35LGDISCOS 6 1
V36LGJOGUINES 3 0
V37LGESPORTS 2 0
V38LGREGALS 2 0
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3.8.3. - Les compres al Passeig, carrer Guimerà i rodalies
Aquesta és la zona de l’equipament personal: sabateria, roba exterior i interior tant d’home com 
de dona o d’infants22.

En aquesta zona es realitza la compra més important d’electrodomèstics i objectes de regal, 
però també pràcticament la meitat de les compres que es fan de joieria, tèxtil llar, menage de la 
llar, llibres, discos, informàtica, esports o joguines.23

Taula 114.- Les compres al Passeig, Guimerà i rodalies

PASSEIG, GUIMERÀ, 
RODALIES

Freqüències Percentatge

DESAVAR_13 621 100
V9LGFRUITA 19 3
V10LGCARN 30 5
V11LGPEIX 27 4
V12LGXARCU 21 3
V13LGSECS 31 5
V14LGBEGUDES 34 5
V15LCPA 11 2
V16LCDROGUERIA 58 9
V17LCPERFUMERIA 95 15
V18LGEXTEHOME 395 64
V19LGEXTEDONA 411 66
V20LGEXTENEN 194 31
V21LGSABATADULT 446 72
V22LGSABATANEN 196 32
V23LGROBAINTERIOR 383 62
V24LGJOIERIA 217 35
V25LGTEXTILLLAR 218 35
V26LGMOBLES 230 37
V27LGMENAGE 222 36
V28LGELECTRO 345 56
V29LGINFORMATICA 150 24
V30LGBRICOLAGE 87 14
V31LGJARDINERIA 36 6
V32LGAUTOMOBIL 13 2
V33LGRECANVI 26 4
V34LGLLIBRES 236 38
V35LGDISCOS 184 30
V36LGJOGUINES 108 17
V37LGESPORTS 196 32
V38LGREGALS 396 64

22 Cal tenir present que els percentatges estan calculats sobre tots els entrevistats i no únicament dels qui 
compren aquell producte, per tant, quan les freqüències de compra de roba o sabates d’infants estan al 
voltant del 30% s’ha d’interpretar que la gran majoria dels qui compren aquests productes ho fan en 
aquesta zona, perquè, de fet, menys de la meitat de la població entrevistada comprava roba o sabates 
d’infant.
23 El mateix raonament de la nota anterior és aplicable en aquest cas.
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4.- CONCLUSIONS
De la descripció de la demanda comercial de Manresa vista en el capítol anterior se’n
desprenen un seguit de trets característics que tot seguit es comenten. L’enquesta dels hàbits 
de compra permet analitzar diferents aspectes que condicionen l’acte de compra de la població,
amb especial rellevància dels relatius a la localització de les compres, els desplaçaments a 
altres ciutats i les preferències en quant a formats comercials.

� Important paper del comerç de proximitat en les compres dels manresans i manresanes, ja 
sigui en format comercial de botiga especialitzada com d’autoservei o superservei.

� Manteniment i indicis d’un lleuger increment en el pes de la trama comercial de Manresa 
més enllà de la zona centre. S’explicaria bàsicament per l’increment d’oferta produït per la 
instal·lació de superfícies mitjanes (autoserveis). Es podria parlar d’una segona corona 
comercial al voltant del centre amb un pes significatiu.

� Sense ser estadísticament significatiu, s’aprecia un estancament del pes de les zones de 
grans superfícies. En alguns casos pot ser degut a la reubicació de la clientela en
establiments de la mateixa marca i de tipus autoservei.

� En el conjunt de l’alimentació, el comerç de proximitat té un paper clau. Pel que fa a 
l’alimentació fresca aquest paper és molt accentuat. La botiga tradicional,
l’autoservei/superservei i els mercats municipals són les tipologies comercials més
destacades, seguides de l’hipermercat en quart lloc. Pel que fa als productes alimentaris 
secs, conserves i begudes, l’autoservei i l’hipermercat són els establiments més importants.

� En la compra dels productes de drogueria, neteja i perfumeria, el propi barri i les zones 
d’hipermercats són les més habituals. Les tipologies comercials dominants són l’autoservei, 
l’hipermercat i el discount.

� La zona del Passeig i carrer Guimerà continua, de bon tros, sent la més important pel que 
fa a l’equipament personal (roba, calçat, joieria), a l’equipament de la llar (menage, tèxtil 
llar, electrodomèstics, mobles) i també dels productes més relacionats amb el lleure i els 
regals (llibres, productes audiovisuals, esports, joguines i objectes de regal). La botiga 
especialitzada és la clau en aquestes compres.

� Tot i ser rellevant la localització en la zona central, els productes d’informàtica, i encara 
més de bricolatge, i sobretot de jardineria, es troben més repartits en el conjunt del 
municipi.

� Els barris amb menys mobilitat comercial, sobretot en l’alimentació, és a dir els que
generalment tenen més freqüències de compres al mateix barri, són el Barri Antic, Passeig-
carrer Guimerà, Sagrada Família i la Font dels Capellans. Per contra, els que menys 
freqüències presenten en el propi barri són la Carretera de Santpedor, les Escodines, la 
Balconada –Sant Pau i Cal Gravat.

� Les compres d’alimentació són majoritàriament realitzades per la dona de la llar sola; amb 
tot, una quarta part d’aquestes es fan en parella. En les compres de vestit i calçat, tot i 
mantenir-se aquest ordre, augmenta la compra en parella. L’equipament familiar o
l’automòbil, en canvi, són compres majoritàriament fetes en parella i/o en família.
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� Els anomenats nous sistemes de compra són molt poc utilitzats. Només té una petita 
incidència la compra per catàleg, bàsicament centrada en productes de lleure (llibres, 
discos). Amb tot, no arriben a utilitzar-lo dues persones de cada deu. La compra per 
internet, que diuen realitzar un de cada deu entrevistats, és la segona en importància en 
aquest grup. Els productes comprats són del mateix signe que l’apartat anterior (llibres i 
discos, fonamentalment).

� La freqüència de compra més alta, com és obvi, és la dels productes frescos, en què 
pràcticament la totalitat de la mostra compra una o més vegades a la setmana, i una 
tercera part diu fer-ho cada dia. Els productes d’alimentació no frescos tenen una
regularitat més alta, entre setmanal-quinzenal, i els productes de drogueria, neteja i 
perfumeria, la tendència és quinzenal-mensual.

� Les persones entrevistades compren més al matí que a la tarda, sobretot els productes 
d’alimentació i de drogueria. Pel que fa a l’equipament personal i de la llar, matí i tarda 
s’equilibren una mica més. Quant als dies, la majoria de les compres d’alimentació es fan 
entre setmana, incloent -hi el divendres; menys de dues de cada deu persones diuen fer-les
el dissabte. En canvi, les compres d’equipament personal i de la llar presenten una
important freqüència els dissabtes, en especial a la tarda (una tercera part d’aquestes 
compres es fan en dissabte).

� Els desplaçaments de compra fora del municipi són molt poc importants. Només l’àrea del 
Champion de Sant Fruitós presenta percentatges estimables, però menys que fa tres anys. 
No obstant i això, dos de cada deu persones entrevistades hi van com a mínim una vegada 
al mes. Les motivacions manifestades per anar-hi són la gamma i varietat, la qualitat, els 
preus i el costum.

� El desplaçament a d’altres ciutat fora de la comarca sols presenta algun interès pel que fa a 
Barcelona ciutat. Dels que diuen anar-hi, les dues terceres parts ho fan algun cop a l’any, 
esporàdicament. La visita sol estar motivada per lleure i oci i per la gamma i varietat de 
l’oferta.

� El desplaçament a Andorra és, després del de Barcelona, el més interessant
quantitativament, tot i ser clarament esporàdic i lligat a visites per lleure i motivacions de
preu.
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5.- ANNEXOS
Annex 1.- Distribució de la població per barris

Distribució de la població per barris 2001
Plaça Catalunya / Bda. Saldes  7.051
Valldaura 4.709
Mion, Puigberenguer, El Poal 2.215
Farreres, Suanya, Pirelli 571
El Xup 1.183
La Guia, Sta, Caterina, Oller 328
Els Comtals 101
Miralpeix 49
PONENT - SUD 16.207
Sagrada Família 8.957
La Balconada 2.404
Font dels Capellans 1.800
Cal Gravat- Bufalvent 1.775
Pujada Roja, Guix, Bda. Cots 1.063
Sant Pau 428
Viladordis 352
LLEVANT 16.779
Carretera de Vic, Remei 6.319
Passeig i rodalies 4.714
Barri Antic 3.853
Escodines 3.120
Centre 18.006
Carretera de Santpedor 8.514
Poble Nou 6.273
NORD 14.787
Total Manresa 65.779
Font: Ajuntament de Manresa
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Annex 2.- Distribució de la població per barris i sectors

La distribució de la població per barris i sectors Població total
1 Plaça Catalunya / Bda. Saldes  7.051  7.051
2 Valldaura 4.709 4.709
3 Mion, Puigberenguer, El Poal, Miralpeix 2.215+ 49 2.264
4 El Xup (Altres sectors) 1.183 1.183
5 Altres polígons Ponent-Sud (Altres sectors) 571+328+101 1.000
PONENT – SUD 16.207 16.207

6 Sagrada Família 8.957 8.957
7 La Balconada + Sant Pau 2.404 + 428 2.832
8 Font dels Capellans 1.800 1.800
9 Cal Gravat- Bufalvent 1.775 1.775
10 Pujada Roja, Guix, Bda. Cots i Viladordis (Altres
sectors)

1.063+ 352 1.415

LLEVANT 16.779 16.779

11 Carretera de Vic, Remei 6.319 6.319
12 Passeig i rodalies 4.714 4.714
13 Barri Antic 3.853 3.853
14 Escodines 3.120 3.120
Centre 18.006 18.006
15 Carretera de Santpedor 8.514 8.514
16 Poble Nou 6.273 6.273
NORD 14.787 14.787
TOTAL MANRESA 65.779
Els canvis respecte d’altres divisions es resumeixen en:
• Incloure Miralpeix al barri Mion. 
• Incloure Sant Pau a La Balconada. Sant Pau és un barri amb característiques pròpies 

(situació, tipologia de la vivenda, època de construcció), però té pocs habitants per 
considerar-lo una unitat rellevant, i interpretem que l’estructura social es pot semblar a la 
de la Balconada, que és el barri més proper.

• Incloure Viladordis en l’agrupació de Llevant formada per la Pujada Roja, el Guix i la 
barriada Cots.

Annex 3.- Taula barri per edat

V4EDAT
Freqüències Casos vàlids Mitjana Desviació

TOTAL 621 50,78 17,38

V2BARRI_1 621 50,78 17,38
BARRI ANTIC 40 49,45 17,65

PASSEIG GUIMERÀ 44 54,02 17,94

VALLDAURA 43 51,56 18,45
PLAÇA CATALUNYA 66 55,03 17,18

MION PUIGBERENGUER 20 50,95 17,26

POBLE NOU 62 49,31 16,34
CRA. SANTPEDOR 80 48,66 15,71

CRA. VIC 58 51,64 18,82

ESCODINES 31 43,58 15,09
BALCONADA -ST.PAU 30 53,93 14,30

SAGRADA FAMÍLIA 83 50,36 17,61

FONT DELS CAPELLANS 18 51,28 18,51
CAL GRAVAT 17 45,82 14,61

ALTRES SECTORS 29 52,34 19,05
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6.- INTRODUCCIÓ I ASPECTES METODOLÒGICS
Aquesta investigació s’emmarca dins de les actuacions contingudes en el Programa
d’ordenació per als equipaments comercials (POEC) de la ciutat de Manresa en tant que 
considera necessari generar informació fiable sobre: 

• L’atractivitat comercial de Manresa sobre els compradors i compradores provinents d’altres
municipis.

En aquest context, es tractava d’estudiar la gent que arriba a la capital del Bages, especialment 
aquelles persones que s’hi desplacen per motius comercials.

En aquest sentit, si l’estudi sobre hàbits de compra pretenia conèixer les possibles estratègies 
de compra fora de la ciutat, en aquest cas es tracta de veure com gent de fora Manresa es 
desplaça fins aquí per fer-hi les seves compres. 

METODOLOGIA
La tècnica d’entrevista  emprada ha estat l’enquesta estructurada per qüestionari,
administrada al carrer. S’han fet un total de 1303 abordatges de persones 24, dels quals 539 han 
resultat vàlids per correspondre a gent que no viu a Manresa. Aquesta xifra suposa el 41% del 
total de persones abordades.

El qüestionari que s’ha utilitzat ha estat adaptat del que es va fer servir en l’estudi de l’any 2000 
i es pot veure en l’apartat d’annexos. 

Els aspectes bàsics que s’han estudiat han estat: 

• La població de residència de les persones que es desplacen a Manresa

• L’atractivitat comercial, pel que fa a compres, del tramat manresà

• El tipus d’establiment que es beneficia d’aquestes compres

• El motiu per desplaçar-se a Manresa i fer-hi compres

La població objecte d’estudi han estat les persones que es desplacen a la ciutat de Manresa. 
En aquest sentit, la mostra  estudiada ha estat seleccionada a l’atzar a partir de la seva 
presència en uns llocs i moments concrets de la ciutat de Manresa.

Els punts en què s’ha realitzat l’enquesta han estat: 

• L’hipermercat Carrefour del polígon dels Trullols

• El carrer del Born i la plaça Sant Domènec

• El carrer Guimerà i el Passeig 

El nombre d’entrevistes fetes a cadascun d’aquests llocs es pot observar en la taula següent.

24 Vegeu els percentatges de tots aquests abordatges en l’annex 1.
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Taula 129.- Lloc de realització de l’enquesta- punt de mostreig

Freqüències Percentatges % Acumulat
TOTAL 539 100 100
PUNT DE CONTACTE
VLLOC 539 100
HIPERMERCAT 279 52 52
PASSEIG, GUIMERÀ 121 22 74
BORN, PÇA St. DOMÈNEC 139 26 100

La taula 130 mostra els dies i les hores en què es varen fer les 539 entrevistes.

Taula 130.- Data i hora de realització de les entrevistes

Freqüències Percentatges % Acumulat
TOTAL 539 100 100
DIA DE L'ENTREVISTA
V13DATAENQUESTA 539 100
DIMARTS 1 182 34 34
DIVENDRES 4 173 32 66
DISSABTE 5 184 34 100

HORARI D'ENTREVISTA
V14HORARI 539 100
Matí 258 47 47
Tarda 281 53 100

Fitxa tècnica de l’enquesta

Objectiu Identificar i analitzar l’atractivitat comercial de la ciutat de Manresa. 

Població Persones que visiten la ciutat de Manresa i que no hi resideixen

Mostra 539 entrevistes repartides en horari de 
• matí (de 10 a 14 hores): 258
• tarda (de 16 a 20): 281
• Dates realització de les entrevistes: 1, 4 i 5 d’abril de 2003

Selecció de les
persones
entrevistades

Entrevista a les persones de fora de Manresa que passen per tres punts 
del municipi (centre comercial Carrefour, Passeig i carrer Guimerà, carrer 
del Born i plaça Sant Domènec). 

Marge d’error Marge d’error del ±4,3% per a una població infinita (persones no
residents a Manresa).
Marge de confiança 95,5% i en la hipòtesi de p=q=50%.
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7.- VALORACIÓ GENERAL DELS RESULTATS
Per tal de determinar l’atractivitat comercial de Manresa s’han realitzat un total de 1.303 
abordatges a persones que en aquell moment estaven comprant en diferents punts de la ciutat, 
dels quals 539 han resultat enquestes vàlides per tractar-se de gent que no resideix a la ciutat. 
Per tant, la xifra denota una proporció aproximada de visitants de 2 de cada 5 (és a dir, que el 
41% dels compradors prové de fora de Manresa).

 Gràfic: Proporció entre residents i visitants segons punt de mostreig.

Comparativament a l’estudi d’atractivitat anterior, el percentatge de visitants entre el total
d’usuaris s’ha incrementat en set punts (41% actual per un 34% precedent), sent l’aportació a 
aquest increment força equitativa entre l’eix comercial central i el comerç perifèric.

L’origen dels visitants
De l’origen dels visitants es desprèn que la gran majoria (78%) són residents al Bages, i més 
concretament (48% del total) del que anomenem “àrea de Manresa”, composta pels 9 municipis 
situats a menys de 10 quilòmetres de la ciutat.

En conseqüència, i com ja succeïa en l’enquesta elaborada a l’any 2000, l’àrea d’atracció
comercial de Manresa és constituïda fonamentalment per la primera corona de municipis més 
propers, i són compres en les quals hi té un paper important el sector quotidià, mentre que 
l’atractivitat sobre les comarques centrals de Catalunya i el Pre-pirineu es manté en xifres 
modestes d’entorn el 15%.

RESIDENTS A MANRESA

VISITANTS

PER PUNT DE MOSTREIG

52
64 63

48
36 37

Zona Hipermercat Guimerà - Passeig Born - St. Domènec

TOTAL

59

41
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Els motius de compra a Manresa
per part dels visitants (en % de respostes) 2003 2000

CONCENTRACIÓ D’ESTABLIMENTS 14 12
GAMMA I VARIETAT 27 31
QUALITAT 3 7
PREU 11 18
ALTRES 27 22
NS / NC 17 19

L’ordre de les categories no varia respecte l’enquesta anterior, excepte en el fet que en aquesta 
ocasió la concentració de comerços (14%) surt més valorada que el factor preu (11%), al 
contrari que el 2000 (12% i 18% respectivament).

 Gràfic: Motiu adduït pels visitants per comprar a Manresa (en %)

Un aspecte interessant són les diferències entre els motius adduïts per comprar a Manresa 
segons si es tracta d’un client del comerç del centre urbà o bé d’un client del sector dels 
Trullols. Com s’adverteix en el quadre següent, la qualitat esdevé principalment un motiu de 
visita per aquelles persones que trobem al centre urbà, mentre que la resposta “preu” apareix 
de forma majoritària a la zona d’hipermercat.

Motiu de compra segons punt 
de mostreig (% verticals)

CONCEN-
TRACIÓ

GAMMA I 
VARIETAT

QUALITAT PREU ALTRES

HIPERMERCAT 45 60 28 82 65
GUIMERÀ, PASSEIG 34 12 44 3 20
BORN, SANT DOMÈNEC 21 28 28 15 15

27
31

27
22

14
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18
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7
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Gamma i varietat

Altres

Concentració de
comerços
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8.- ANÀLISI DETALLADA DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA

8.1.- Sexe i edat de les persones entrevistades
De les 539 enquestes realitzades, el 34% varen ser contestades per homes i el 66% per dones. 

Taula 131.- El sexe de les persones entrevistades

Percentatges
TOTAL 100
SEXE DE L'ENTREVISTAT
V0SEXE 100
HOME 34
DONA 66

Pel que fa a l’edat de la mostra, ens trobem que la seva mitjana se situa en gairebé 38 anys. 
Les freqüències absolutes d’aquesta variable es poden veure en l’annex. 

Taula 132.- L’edat de les persones entrevistades

Freqüències
TOTAL 539
EDAT
V11EDAT 539
Casos vàlids 539

Mitjana 37,82
Desviació 15,37
Casos 539

8.2.- El lloc de residència de les persones entrevistades
Com es veu en les taules que segueixen, el 78% de les persones enquestades residien al 
Bages (exclosa la ciutat de Manresa)25. Dins d’aquest primer bloc, la part més important (46%) 
correspon al que hem anomenat “Àrea Manresa”, un total de 9 municipis situats a menys de 10 
km de la ciutat26 (segons dades de 2001, suposen 39422 habitants). La resta d’agrupaments de 
municipis queda per sota del 5% i només són destacables els  casos del Berguedà (4%), el 
Vallès Occidental (3,1%), i el Barcelonès (2,9%).

25 En l’estudi de l’any 2000 aquest percentatge era del 69%. Per tant, les diferències no són significatives.
26 Aquests municipis són: Sant Fruitós de Bages, El Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Fonollosa, Rajadell i Sant Salvador de Guardiola.
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Taula 133.- Lloc de residència de les persones entrevistades27

Base
Freqüències Percentatges % Acumulat

TOTAL 539 100 100
V1POBLACIO_1 539 100
Area Manresa 247 46 46
Resta Bages 172 32 78
Anoia 7 1 79
Baix Llobregat 17 3 82
Barcelonès 16 3 85
Berguedà 23 4 89
Prov. Girona 2 0 90
Prov. Lleida 10 2 92
Osona 7 1 93
Solsonès 12 2 95
Vallès Occidental 16 3 98
Vallès Oriental 2 0 99
Altres 8 1 100

Gràfic 17.- Lloc de residència

8.3.- Mitjà de transport utilitzat per arribar fins al punt d’enquesta
Pel que fa al mitjà de transport utilitzat per arribar fins a Manresa, gairebé el 90% de les 
persones enquestades diuen haver fet servir el cotxe. El percentatge del transport públic 
(ferrocarrils, autobusos, taxis) està lleugerament per sobre del 10%. 

27 Vegeu detalls de la distribució per poblacions en l’annex 4.
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9.- CONCLUSIONS
• En general, les dades obtingudes a partir d’aquesta recerca no difereixen massa de les de 

l’any 2000.

• La varietat de l’oferta i la concentració d’establiments són els principals motius que fan de 
Manresa una ciutat comercialment atractiva. Aquest segment del mercat està liderat de 
manera compartida per les botigues tradicionals del centre de la ciutat i pels hipermercats. 

• En canvi, el factor preu només és determinant per a una part molt petita de la població 
enquestada. Aquest segment de la demanda acostuma a fer les seves compres en
hipermercats.

• Un percentatge molt petit (al voltant del 3%) dels compradors i compradores admet que la 
qualitat és el motiu principal pel qual compren en determinats llocs. Aquest segment de la 
demanda és més probable trobar-lo a la zona comercial del centre de Manresa. 

• L’estudi ha posat de manifest un ús aclaparador dels mitjans de transport privats per anar a 
realitzar les compres. 
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10.- ANNEXOS
Annex 1.- Dades del total d’abordatges realitzats en el treball de camp

Distribució dels contactes per punt de mostreig 

Lloc
Zona Hipermercat 45%
Zona Guimerà 26%
Zona Born 29%
Total casos : 1303 100%

Distribució dels contactes per horari

Horari
Matí 49%
Tarda 51%
Total casos : 1303 100%

Distribució dels contactes per sexe

Sexe
Home 36%
Dona 64%
Total casos : 1303 100%

Distribució dels contactes per lloc de residència

Manresa 59%
Fora de Manresa (casos objecte estudi) 41%
Total casos : 1303 100%

Distribució dels contactes per dia de l’entrevista

Dimarts 37%
Divendres 33%
Dissabte 30%
Total casos : 1303 100%
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Annex 2.- Enquestes Vàlides

Punt de mostreig

Freqüències Percentatges % Acumulat
TOTAL 539 100 100
PUNT DE CONTACTE
VLLOC 539 100
ZONA HIPERMERCAT 279 52 52
ZONA GUIMERÀ, PASSEIG 121 22 74
ZONA BORN, PL. S. DOMÈNEC. 139 26 100

Punt de mostreig per població d’origen

Freqüències ZONA
HIPERMERCAT

GUIMERÀ,
PASSEIG

BORN, PLAÇA 
S. DOMÈNEC

TOTAL 539 279 121 139
V1POBLACIO_1 539 279 121 139
Area Manresa 247 138 58 51
Resta Bages 172 98 36 38
Anoia 7 3 1 3
Baix Llobregat 17 7 4 6
Barcelonès 16 5 4 7
Berguedà 23 10 4 9
Prov. Girona 2 1 1 0
Prov. Lleida 10 3 2 5
Osona 7 0 3 4
Solsonès 12 4 2 6
Vallès Occidental 16 4 5 7
Vallès Oriental 2 1 0 1
Altres 8 3 1 2

Motiu per dia d’enquestament

Freqüències DIMARTS 1 DIVENDRES 4 DISSABTE 5

TOTAL 539 182 173 184
MOTIU PEL QUAL ES TROBA EN
AQUEST PUNT
V5MOTIULLOC 539 182 173 184
TREBALL HABITUAL 36 21 9 6
GESTIONS FEINA/TREBALL
TEMP

18 9 8 1

ESTUDIS 17 9 6 2
GESTIONS ADMINISTRATIVES 11 5 5 1
METGE 26 14 11 1
PASSEIG/LLEURE 67 26 15 26
TURISME 4 1 0 3
COMPRES 330 88 108 134
CINEMA 4 0 2 2
ALTRES 25 8 9 8
NS/NC 1 1 0 0
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Annex 3.- Distribució de la mostra per edats

EDAT Freqüència Percentatge Porc. acum. Quartils
14 1 0% 1%
15 2 0% 1%
16 11 2% 3%
17 6 1% 4%
18 13 2% 6%
19 9 2% 8%
20 24 4% 12%
21 21 4% 16%
22 15 3% 19%
23 14 3% 22%
24 10 2% 23%
25 19 4% 27% 1er quartil
26 12 2% 29%
27 13 2% 32%
28 16 3% 35%
29 12 2% 37%
30 11 2% 39%
31 11 2% 41%
32 14 3% 43%
33 12 2% 46%
34 10 2% 47%
35 11 2% 50%
36 7 1% 51% Mediana
37 12 2% 53%
38 9 2% 55%
39 12 2% 57%
40 10 2% 59%
41 9 2% 60%
42 13 2% 63%
43 10 2% 65%
44 12 2% 67%
45 20 4% 71%
46 14 3% 73%
47 11 2% 75% 3er quartil
48 6 1% 76%
49 7 1% 78%
50 12 2% 80%
51 5 1% 81%
52 9 2% 83%
53 6 1% 84%
54 7 1% 85%
55 5 1% 86%
56 10 2% 88%
57 2 0% 88%
58 3 1% 89%
59 4 1% 89%
60 7 1% 91%
61 3 1% 91%
62 5 1% 92%
63 6 1% 93%
64 3 1% 94%
65 3 1% 94%
67 3 1% 95%
68 2 0% 95%
69 4 1% 96%
70 3 1% 97%
71 2 0% 97%
72 2 0% 97%
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73 4 1% 98%
75 3 1% 99%
76 3 1% 99%
78 1 0% 99%
80 1 0% 100%
81 1 0% 100%
82 1 0% 100%

Freqüències Percentatges % Acumulat

Edats agrupades
TOTAL 539 100 100
V11EDAT_1 539 100 0
Menors de 18 anys 20 4 4
18-29 178 33 37
30-39 109 20 57
40-49 112 21 78
50-65 87 16 94
Més de 65 33 6 100
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Annex 4.- Població de residència de les persones enquestades

TOTAL Freqüències Percentatges % Acumulat
539 100

POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA
V1POBLACIO 539 100
ARTÉS 17 3 3
AVINYÓ 2 0 4
BALSARENY 9 2 5
CALDERS 4 1 6
CALLÚS 13 2 8
CARDONA 12 2 11
CASTELLBELL I EL VILAR 12 2 13
CASTELLGALÍ 7 1 14
FONOLLOSA 5 1 15
MOIÀ 7 1 16
MONISTROL DE CALDERS 2 0 17
MONISTROL MONTSERRAT 18 3 20
MURA 3 1 21
NAVARCLES 35 6 27
NAVÀS 12 2 29
PONT DE VILOMARA 19 4 33
RAJADELL 3 1 33
SALLENT 22 4 37
SANT FELIU SASSERRA 2 0 38
SANT FRUITÓS DE BAGES 37 7 45
SANT JOAN DE VILATORRADA 62 12 56
SANT MATEU DE BAGES 1 0 56
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 9 2 58
SANT VICENÇ DE CASTELLET 42 8 66
STA. MARIA D'OLÓ 3 1 66
SANTPEDOR 35 6 73
SÚRIA 25 5 78
TALAMANCA 1 0 78
ABRERA 1 0 78
ANDORRA 1 0 78
BADALONA 1 0 78
BALAGUER 1 0 78
BANYOLES 1 0 79
BARCELONA 15 3 81
BERGA 6 1 83
EL BRUC 3 1 83
CALAF 3 1 84
CASSERRES 1 0 84
CASTELLAR DEL VALLÈS 1 0 84
CASTELLTERÇOL 1 0 84
CERDANYOLA 1 0 84
COLLBATÓ 1 0 85
CORNELLÀ 1 0 85
ESPARREGUERA 1 0 85
GIRONA 2 0 85
GIRONELLA 7 1 86
GRANOLLERS 1 0 87
IGUALADA 7 1 88
IVORRA 1 0 88
LLEIDA 3 1 89
OLESA DE MONTSERRAT 8 1 90
OLIANA 1 0 90
PINÓS 2 0 91
PRATS DE LLUÇANÈS 5 1 92
PUIGREIG 6 1 93
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RELLINARS 2 0 93
SABADELL 3 1 94
SANT ANDREU DE LA BARCA 1 0 94
SANT CUGAT 2 0 94
SOLSONA 10 2 96
TÀRREGA 1 0 96
TERRASSA 7 1 98
TORÀ 1 0 98
VACARISSES 1 0 98
VALLCEBRE 1 0 98
VIC 2 0 99
VILADA 1 0 99
ALTRES CIUTATS E. ESPANYOL 5 1 100

Annex 5 .- Població de residència per dia d’enquesta

Freqüències Total DIMARTS 1 DIVENDRES 4 DISSABTE 5
TOTAL 539 182 173 184
V1POBLACIO_1 539 182 173 184
Area Manresa 247 91 71 85
Resta Bages 172 59 73 40
Anoia 7 2 0 5
Baix Llobregat 17 4 5 8
Barcelonès 16 4 7 5
Berguedà 23 6 8 9
Prov. Girona 2 1 1 0
Prov. Lleida 10 2 1 7
Osona 7 2 0 5
Solsonès 12 3 1 8
Vallès Occidental 16 5 3 8
Vallès Oriental 2 0 1 1
Altres 8 2 1 3

Annex 6.- Mitjà de transport utilitzat per punt de mostreig (% verticals)

% Verticals ZONA
HIPERMERCAT

ZONA GUIMERÀ 
PASSEIG

ZONA BORN, Pça. S. 
DOMÈNEC

TOTAL 538 279 121 139
MITJÀ DE TRANSPORT 
UTILITZAT
V4TRANSPORT 538 279 121 139
COTXE PARTICULAR 89 98 79 78
TREN RENFE 4 0 11 4
TREN FFCC 2 0 4 3
BUS 5 0 4 14
TAXI 0 0 0 0
MOTO 1 1 2 0
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Annex 24.-  Model d’enquesta

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES.

QÜESTIONARI FLUXOS I ATRACTIVITAT COMERCIAL A MANRESA
PERSONES RESIDENTS FORA DE MANRESA

V0  Sexe:      Home    ( 1)                    Dona ( 2)

V Lloc:    Hipermercat ( 1)           Carrer Guimerà ( 2)             Zona Born / Sant Domènec ( 3)

V1 Em podria dir a quina població viu actualment ________________________________  (    )

V2 Veig que va ....
Acompanyat 1 � Pregunta  3

Sol 2 � Pregunta  4

V3  Qui l’acompanya?

Xicot/a 1
Parella 2
Fill/s 3
Pare/mare 4
Amic/s (grup) 5
Tota la família 6
Altres 7

V4 Amb quin mitjà de transport ha vingut des de fora de Manresa ?

Cotxe particular 1
Tren (RENFE) 2
Tren (FFCC Generalitat) 3
Bus 4
Taxi 5
A peu 6
Moto 7
Bicicleta 8
Altres 9

V5 Quin és el motiu principal pel qual es troba en aquest punt de la ciutat? (resposta única)

És la zona on treballo habitualment 1
Gestions de feina / Temporalment treballo a la zona 2
Estudis 3
Gestions administratives 4
Metge 5
Passeig/lleure 6
Turisme 7
Compres 8
Cinema 9
Altres (especificar) 10
NS / NC 11

V6  Ha comprat  alguna cosa durant la seva estada en aquest punt / zona ?

NO 1� Pregunta  7
SI 2� Pregunta  8
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V7  Però, pensa fer-ho ?

NO 1� Pregunta  11
SI 2� Pregunta    8

V8 Què és el que ha comprat o pensa comprar? (resposta múltiple)

Alimentació fresca 1
Alimentació seca 2
Quotidià no alimentari 3 (drogueria , perfumeria)
Vestit calçat adults 4
Vestit calçat nens 5
Complements personals 6 (moneders, joieria)
Cultura- lleure 7
Mobles, electrodomèstics 8
Joguines, esport 9
Subministraments professionals 10
Altres (espec.) 11
NS / NC 12

V9 Tipus d’establiment on ha realitzat les seves compres (resposta múltiple)

Hipermercat 1
Autoservei/supermercat 2
Mercat municipal 3
Mercat ambulant 4
Botiga 5
Botiga centre comercial 6
Altres (especificar) 7
NS / NC 9

V10 Quin és el motiu principal pel qual ve a comprar a aquesta zona/lloc? (resposta única)

Concentració comercial 1
Gamma varietat 2
Qualitat 3
Preu 4
Altres (especificar) 5
NS / NC 9

 V11 Moltes gràcies, per finalitzar em podria dir la seva edat?     (      )

V12 A efectes de control de l’entrevista em pot dir el seu numero de Telèfon ………………

V13  Data :       /           / 2003
V14 Hora : 10-12 �    12 –14 �    16-18�      18-20 �

V15 Entrevistador/a :  codi (    )

V16 Tabulador/a   codi  (    )



Hàbits de compra i atractivitat comercial Índex de taules i gràfics

163

ÍNDEX DE TAULES I GRÀFICS
TAULES

Enquesta dels hàbits de compra dels manresans i manresanes
Taula 1. - Relació entre mostra i població real dels barris 16
Taula 2. - Horari de les entrevistes 17
Taula 3. - Distribució de les entrevistes per barris 25
Taula 4. - Sexe de les persones entrevistades 26
Taula 5. - Edat dels entrevistats (per grups d’edat) 27
Taula 6. - Estadístiques de l’edat dels entrevistats 27
Taula 7. - Situació en la llar de les persones entrevistades 27
Taula 8. - Activitat de les persones entrevistades 28
Taula 9. - Nombre de persones a la llar 29
Taula 10.- Mitjà de transport per anar a comprar 29
Taula 11.- Localització compra fruita i verdura 31
Taula 12.- Tipus de comerç fruita i verdura 31
Taula 13.- Localització compra carn 32
Taula 14.- Tipus de comerç compra carn 32
Taula 15.- Localització compra peix 33
Taula 16.- Tipus de comerç compra peix 33
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Taula 22.- Tipus de comerç compra begudes 36
Taula 23.- Localització compra pa 37
Taula 24.- Tipus de comerç compra pa 37
Taula 25.- Localització compra drogueria 38
Taula 26.- Tipus de comerç compra drogueria 38
Taula 27.- Localització compra perfumeria 39
Taula 28.- Tipus de comerç compra perfumeria 39
Taula 29.- Localització compra roba exterior home 40
Taula 30.- Tipus de comerç compra roba exterior home 40
Taula 31.- Localització compra roba exterior dona 41
Taula 32.- Tipus de comerç roba exterior dona 41
Taula 33.- Localització compra roba exterior infantil 42
Taula 34.- Tipus de comerç compra roba infantil 42
Taula 35.- Localització compra calçat adult 43
Taula 36.- Tipus de comerç compra calçat adult 43
Taula 37.- Localització compra calçat infantil 44
Taula 38.- Tipus de comerç compra calçat infantil 44
Taula 39.- Localització compra roba interior 45
Taula 40.- Tipus comerç compra roba interior 45
Taula 41.- Localització compra joieria 46
Taula 42.- Tipus de comerç compra joieria 46
Taula 43.- Localització compra tèxtil llar 47
Taula 44.- Tipus de comerç compra tèxtil llar 47
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Taula 46.- Tipus de comerç compra mobles 48
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Taula 48.- Tipus de comerç compra menage llar 49
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Taula 51.- Localització compra productes informàtica 51
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Taula 57.- Localització compra automòbil 54
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Taula 62.- Tipus de comerç compra llibres 56
Taula 63.- Localització compra discos 57
Taula 64.- Tipus de comerç compra discos 57
Taula 65.- Localització compra joguines 58
Taula 66.- Tipus de comerç compra joguines 58
Taula 67.- Localització compra productes esport 59
Taula 68.- Tipus de comerç compra productes esport 59
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Taula 88.- Freqüència desplaçament Barcelona 74
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10 MARKETING IMMOBILIARI ESTRATÈGIC 
 

10.1 DEFINICIÓ DE LA SEGMENTACIÓ I DEL PRODUCTE IMMOBILIARI A OFERIR 
 
DADES ESTADÍSTIQUES PER A LA SEGMENTACIÓ I DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 
IMMOBILIARI FINAL: 
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Quadre 3.2.1 
Enquesta d’opinió sobre l’evolució del mercat immobiliari a Catalunya segons zones 
(*). 2006-primer semestre 2008  
 

       Perspectives
  2006 (I) 2006(II) 2007 (I) 2007 (II) 2008 (I) 2008 (II)
       
Volum d'operacions segons zones   
Totes les zones -9,9 -40,0 -61,2 -71,7 -77,7 -30,0
1. Barcelona ciutat -0,5 -15,8 -50,3 -55,4 -75,2 -37,6
2. Primera corona nord (1) -47,2 -54,0 -82,4 -83,9 -80,6 -51,6
3. Primera corona sud (2) 42,1 -59,1 -70,6 -63,6 -42,9 28,6
4. Primera corona interior (3) -28,2 -79,3 -46,0 -93,3 -70,7 -19,5
5. Sabadell/Terrassa -12,5 -73,3 -47,3 -86,3 -74,0 -22,0
6. Girona ciutat -11,9 -47,6 -78,2 -74,6 -82,2 -11,1
7. Tarragona/Reus -32,8 -83,9 -72,3 -73,3 -96,4 -49,1
8. Lleida ciutat 27,3 +46,9 -77,1 -97,4 -96,3 -48,1

 
(1) Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. 
(2) Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
(3) Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí 
i Sant Just Desvern. 
(*) Saldos entre respostes positives i negatives a la pregunta “el volum d’operacions realitzades ha estat superior, igual o inferior al 
del semestre anterior”. 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
 
 
 
Gràfic 3.2.1 
Evolució del volum de les operacions realitzades 1995- primer semestre 2008 
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Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
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Quadre 3.2.2 
Enquesta d’opinió sobre l’evolució del mercat immobiliari a Catalunya (*) 
2006-primer semestre 2008 
 

        Perspectives 
  2006 (I) 2006 (II) 2007 (I) 2007 (II) 2008 (I) 2008 (II)
       
Volum d'operacions segons tipus d'habitatge       
Pis -16,7 -26,3 -54,1 -67,9 -57,7 -17,8
Apartament/estudi -8,2 -11,9 -37,7 -59,5 -41,8 -3,3
Unifamiliar arrenglerat -20,6 -23,8 -38,0 -67,0 -50,7 -23,9
Volum d'operacions segons superfícies dels habitatges       

de menys de 70 m2 21,9 7,5 -19,2 -32,9 -46,7 -5,6
de 70 a 90 m2 8,4 -9,4 -40,0 -37,9 -49,3 -16,4
de 90 a 120 m2 -31,7 -45,2 -45,0 -61,4 -63,4 -41,8
de més de 120 m2 -36,9 -43,9 -49,9 -65,2 -66,9 -43,2
Volum d'operacions segons preus dels habitatges       
de 90.000 a 150.000 euros -40,5 -43,4 -24,2 -23,4 -42,3 -19,6
de 150.000 a 240.000 euros -2,4 -6,6 -26,8 -36,9 -60,6 -39,2
de 240.000 a 270.000 euros 3,8 -19,4 -53,7 -50,4 -56,1 -37,3
de 270.000 a 330.000 euros -3,7 -7,7 -45,0 -57,2 -51,4 -25,2
de més de 330.000 euros -11,1 -16,6 -44,0 -65,4 -49,5 -27,5

 
(*) Saldos entre respostes positives i negatives a la pregunta “el volum d’operacions realitzades ha estat superior, igual o inferior al 
del semestre anterior”. 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
 
 
 
Gràfic 3.2.2 
Evolució de les operacions segons trams de superfície dels habitatges  
1995- primer semestre 2008 
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Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
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Quadre 3.2.3 
Enquesta d’opinió sobre la dinàmica comercial del mercat immobiliari.  
2006-primer semestre 2008 
 
Període de           
maduració operació  
% respostes 2006(I) 2006(II) 2007(I) 2007(II) 2008 (I) 
      
Menys d'1 mes 9,5 8,2 3,4 11,8 0,9 
      
d'1 a 3 mesos 31,9 12,9 22,3 13,2 13,6 
      
de 3 a 6 mesos 51,1 54,9 45,0 29,9 31,7 
      
més de 6 mesos 7,6 24,0 29,3 45,2 53,8 
      
Previsions formulades      
per al semestre següent           
      
Manteniment situació 58,9 66,1 63,7 74,4 44,0 
      
Millora (+)/empitjorament (-) +34,8 +33,6 +32,3 +18,2 +50,8 
            

 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
 
 
 
Gràfic 3.2.3 
Evolució de les previsions sobre la dinàmica comercial. 1995- primer semestre2008 

-10

0

10

20

30

40

50

60

95
(I)

95
(II

)

96
(I)

96
(II

)

97
(I)

97
(II

)

98
(I)

98
(I)

99
(I)

99
(II

)

00
(I)

00
(II

)

01
(I)

01
(II

)

02
(I)

02
(II

)

03
(I)

03
(II

)

04
(I)

04
(II

)

05
 (I

)

05
(II

)

06
(I)

06
(II

)

07
(I)

07
(II

)

08
(I)

Millora (+)/empitjorament (-)
 

 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
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Quadre 3.2.4 
Enquesta d’opinió sobre el comportament dels preus de l’habitatge.  
2007-primer semestre 2008 
 
  Darrer semestre (XI-07 a IV-08)   Previsions (V-08 a x-08) 
 Han S'han Han    Es  
 % de respostes augmentat mantingut disminuït   Augmentaran mantindran Disminuiran
         

Totes zones 5,4 27,5 67,1   12,9 46,7 40,4

1. Barcelona ciutat 9,4 24,2 66,4   19,1 34,2 46,7

2. Primera corona nord (1) 6,5 16,1 77,4   9,6 6,5 83,9

3. Primera corona sud (2) 10,7 46,4 42,9   0,0 18,2 81,8

4. Primera corona interior (3) 0,0 39,0 61,0   0,0 73,3 26,7

5. Sabadell/Terrassa 0,0 32,0 68,0   9,8 51,0 39,2

6. Girona ciutat 4,5 2,2 93,3   0,0 55,9 44,1

7. Tarragona/Reus 33,3 32,7 63,6   16,5 58,8 24,7

8. Lleida ciutat 0,0 44,4 55,6   15,4 79,5 5,1
                

 
(1) Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. 
(2) Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
(3) Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí 

i Sant Just Desvern. 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge, a partir de l’enquesta semestral d’opinió dels Agents de la Propietat Immobiliària. 
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10.2 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

 
La Finca es troba en una situació privilegiada a tocar de la zona més cara de Manresa, que és la 
zona del Passeig Pere III i rodalies, i la possibilitat de creació d’un màxim de 6 habitatges (segons 
normativa en relació amb la seva superfíci total) el fan un producte immobiliari interessant, ja que el 
risc és molt inferior a promocions més grans. 
 
ASPECTES NEGATIUS INICIALS ALIENS A LA CRISI ACTUAL: 
- Edifici sense aparcament privat vinculat. 
- La possibilitat de creació d’entre 2 i 4 (Fins a 10) habitatges més dels que marca la normativa 

donaría més marge de maniobra a l’hora de definir el conjunt immobiliari i seguiria sent 
interessant pel que fa al risc. 

 
ASPECTES NEGATIUS INICIALS DERIVATS DE LA CRISI: 
- El 36,61% del volum d’ingressos és generat per la venta del local comercial i la situació crisi 

global no favoreix la obertura de nous negocis, per tant aquesta venta esdevé excessivament 
important en relació al conjunt de la operació. 

- La dificultat d’aconseguir finançament per part dels particulars (també pels promotors) és un 
factor molt important ja que redueix el volum de transaccions i augmenta el període de vendes 
de les promocions, reduïnt així el negoci final havent de fer front a despeses financeres 
superiors. 

- En general, la disminució de la demanda d’habitatge (aguditzada per la dificultat d’aconseguir 
finançament). 

- La incertesa dels efectes socioeconòmics, a nivell de preus de venda, en el procés de sortida 
d’aquesta crisi. 

 
ASPECTES POSSITIUS INICIALS ALIENS A LA CRISI: 
- Edifici situat al centre de Manresa amb tot tipus de serveis a prop (veure relació de serveis a 

apartat 11.3 Informació general d’interès), i sobretot la ubicació d’un parquing de grans 
dimensions al mateix carrer amb possibilitat de compra o lloguer i 2 parquings més de grans 
dimensions a 2 carrers també amb la possibilitat de compra o lloguer. 

- El local comercial, important en el volum de negoci final de la operació, es troba situat en la ruta 
comercial per excel.lència de Manresa on el fluxe peatonal representa un valor de 10 sobre 10. 
En cas de no produir-se la venta, el lloguer d’aquest podria generar per fer front a despeses a 
curt termini. 

- En general la demanda històrica dels habitatges d’aquesta zona es troben dintre d’un perfil 
socioeconòmic mig-alt amb dificultats financeres inferiors a la mitjana. 

- En cas d’una caiguda de preus per sobre de l’esperada, en aquesta zona sempre s’esperaràn 
millors resultats que en qualsevol altra zona de Manresa. 

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
- Iniciar la comercialització a l’any 1, oferint un producte a mida (la compra sobre plànol) 

assegurant algunes vendes abans de finalitzar l’obra. 
- Oferir un assessorament personalitzat a nivell de decoració i interiorisme en la transacció. 
- Oferir un regal tecnològic per Transacció (Ordenador portàtil Sony Vaio, Consola de jocs (PS2 o 

similar), Televisor de pantalla plana...) amb l’únic objectiu d’augmentar el nombre d’entrevistes 
en el període de comercialització.  

- Oferir una imatge global de producte immobiliari de disseny, cosa que el mateix edifici i la 
situació d’aquest ja favoreixen. 

- La demanda d’habitatge més segura sería la de pisos de 2 o 3 habitacions amb una superfície 
d’entre 70 i 90m2. 

- La demanda d’habitatge-estudi tipus loft d’entre 32 i 50m2 havia augmentat abans de la crisi 
global actual per l’augment de l’accés a la primera vivenda per part de parelles d’entre 25 i 35 
anys com per part d’unitats familiars d’una persona. 
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La densitat màxima de 6 habitatges limita molt la definició de les diferents unitats privatives per 
planta: 
 
El Local comercial de planta baixa és deixarà amb el mínim d’obstacles per tal de facilitar la venta 
en el període de comercialització. 
 
Les grans dimensions de la terrassa de planta primera marca molt la creació d’una unitat privativa 
en tota la superfície de planta. 
 
Les plantes segona i tercera podria definir-se per 1 unitat privativa en tota la planta o 2 pisos per 
planta segons la demanda del mercat. 
 
Pel que fa al dúplex de planta quarta podria definir-se per 1 unitat privativa en tota la planta, duplex 
inferior amb 76m2 i dúplex superior de 39m2 (total dúplex de 115m2) o 2 pisos, un dúplex i un pis, 
segons documentació gràfica (ANNEX II). 
 
 

10.3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 
 
(VEURE ANNEX II) 
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11 MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA 
 

11.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ EN LA VALORACIÓ DE BENS IMMOBLES 
 
7253 ORDEN ECO/805/2003, DE 27 DE MARZO, SOBRE NORMAS EN LA VALORACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES Y DETERMINADOS DERECHOS PARA CIERTAS FINALIDADES 
FINANCIERAS. 
 
La presente Orden establece normas para el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y de 
determinados derechos reales para las finalidades contempladas en su ámbito de aplicación, así 
como para la elaboración de informes y certificados en los que se formalizará. Dichas normas 
pretenden, continuando en la línea del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen 
jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, potenciar la calidad técnica y 
formal de las valoraciones con el objetivo último de proteger más y mejor los intereses de terceros 
en su condición de inversores o asegurados. 
 
Artículo 3. Principios. 
 
1_Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades de tasación 
homologadas cuando valoren para cualesquiera de las finalidades integradas en el ámbito de 
aplicación de la presente Orden deberán hacerlo aplicando, en los términos establecidos en la 
misma, los siguientes principios: 
A_Principio de anticipación(...) 
B_Principio de finalidad(...) 
C_Principio de mayor y mejor uso(...) 
D_Principio de probabilidad(...) 
E_Principio de proporcionalidad(...) 
F_Principio de prudencia(...) 
G_Principio de sustitución(...) 
H_Principio de temporalidad(...) 
I_Principio de transparencia(...) 
J_Principio del valor residual(...) 
 
2_Los principios recogidos en el apartado anterior se utilizarán como criterios de interpretación y, en 
su caso, de integración de las normas de la presente Orden. 
(...) 
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11.2 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
Els productes immobiliaris a valorar són els següents: 
 
1-MERCAT RESIDENCIAL 
2-MERCAT LOCALS COMERCIALS 
 
Dintre del mercat immobiliari cal tenir present que els locals comercials presenten unes 
característiques diferents: 
- constitueixen un mercat propi, són un negoci 
- constitueixen un mercat altament heterogeni y segmentat 
- el fluxe peatonal esdevé un criteri de valoració de primer ordre (el carrer, avinguda...) 
- Distinció del mercat en 5 categories: Grans àrees comercials (Montigalà...), Centres comercials 

(La Illa...), Unicentres comercials (Carrefour...), Galeries comercials i per últim Locals 
Comercials (normalment en planta baixa) 

- L’antiguitat no afecta a la valoració 
- La ubicació es valora (zones especiaitzades en el vestir, electrònica, restauració...) 
- No es valora el negoci en sí, només el local 
- La línia de façana, aparadors o obertures a carrer es valoren possitivament (façana a dos 

carrers millor valorada...) 
- Distinció entre la venta amb o sense particions. 
- Es valora la forma (poques irregularitats...) 
- Es valora l’accessibilitat 
 
La valoració tant de les vivendes com del Local comercial es realitza mitjantçant el mètode de 
comparació, a través d’una mostra d’un mínim de 3 testimonis, de característiques el més semblants 
possible al producte immobiliari objecte de taxació, (aconsellable 6 testimonis) amb una antiguitat de 
valoració econòmica inferior a 6 mesos. 
 
Als testimonis obtinguts en l’estudi de mercat s’aplicaràn coeficients reductors o majoradors amb la 
finalitat d’acostar el preu de mercat de la mostra relacionant-lo amb les característiques definitòries 
d’aquesta al producte a valorar.  
Aquest procés d’homogeneïtzació de testimonis tracta d’acostar la mostra i els preus de mercat al 
producte immobiliari objecte de la taxació. 
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11.3 INFORMACIÓ GENERAL D’INTERÈS 

 
 ADMINISTRACIÓ 
 MONUMENTS 
 MUSEUS 
 CINEMES I TEATRES 
 RESTAURANTS 
 BIBLIOTEQUES 
 BANCS I CAIXES 
 ENTITATS ESPORTIVES 
 XARXES PÚBLIQUES INTERNET 
 EMERGÈNCIES 
 CENTRES SANITARIS 
 FARMÀCIES 
 ESCOLES BRESSOL 
 EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
 EDUCACIÓ DE CICLE SUPERIOR 
 CONTENIDORS 
 MERCATS 
 PARADES DE BUS 
 PARADES DE TAXI 
 RENFE 
 BENZINERES 
 APARCAMENTS 
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APARCAMENT 

APARCAMENT 

APARCAMENT 
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11.4 MOSTRA DE MERCAT RESIDECIAL DE LA ZONA 
 
Aquesta MOSTRA es composa de 8 testimonis dintre d’un radi de 500m i amb característiques 
similars al producte immobiliari objecte de l’estudi. 
 

11.5 MOSTRA DE MERCAT DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA 
 
Aquesta MOSTRA es composa de 8 testimonis dintre d’un radi de 500m i amb característiques 
similars al producte immobiliari objecte de l’estudi. 
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11.6 DADES DELS TESTIMONIS DE MERCAT RESIDENCIAL 

 

 
 

EDIFICI OBJECTE D’ESTUDI

TESTIMONI 2

TESTIMONI 7 

TESTIMONI 3

TESTIMONI 5

TESTIMONI 6

TESTIMONI 1

TESTIMONI 4

TESTIMONI 8 
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TESTIMONI 1: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ del Born núm. 34, 4t 1a 
- Sup. Construïda = 77m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Piscina Comunitaria: No 
- Façana Principal a Plaça 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat imitació pedra 
- Fusteria exterior: Fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/terratzo ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2682,89€ /m2 
- Precio Total = 206582,74€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 2: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ Nou núm. 41, 3r 1a 
- Sup. Construïda = 90m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Piscina Comunitaria: No 
- Façana Principal a Plaça 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Alumini doble vidre imitació fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/marbre ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2358,72€ /m2 
- Precio Total = 212284,80€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 3: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ del Born núm. 24, 2n 1a 
- Sup. Construïda = 57m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: No 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a Plaça 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2235,74€ /m2 
- Precio Total = 127437,41€ 
 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 4: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: Plaça Fius i Palà núm. 1, 2n 3a 
- Sup. Construïda = 118m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a Plaça 
- Façana acabat Pedra 
- Façanes laterals a carrer 
- Façana acabat Pedra 
- Fusteria exterior: Fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 3397,52€ /m2 
- Precio Total = 400907,36€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 5: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ Urgell núm. 21, 1r 1a 
- Sup. Construïda = 127m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: No 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: No 
- 3 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a plaça 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2024,55€ /m2 
- Precio Total = 257117,85€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 6: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ Jaume I núm. 3, 3r 3a 
- Sup. Construïda = 129m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 0 Plantes sota rasant 
- Aparcament: No 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a carrer 
- Façana acabat obra vista 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Alumini doble vidre imitació fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2247,66€ /m2 
- Precio Total = 289948,14€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 7: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ Jaume I núm. 13, 2n 1a 
- Sup. Construïda = 87m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 3 Plantes sobre rasant 
- 1 Planta sota rasant 
- Aparcament: Si 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a carrer 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Alumini doble vidre imitació fusta pintada 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/marbre ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2887,95€ /m2 
- Precio Total = 251251,65€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 8: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 

- Situació: C/ Jaume I núm. 9, 2n 3a 
- Sup. Construïda = 74m2 
- Edifici amb Us Residencial 
- Ascensor: Si 
- Calefacción: Si (individual) 
- Aire Acondicionat: Si 
- 4 Plantes sobre rasant 
- 1 Planta sota rasant 
- Aparcament: Si 
- Calitat dels Espais Comuns: Mitja-Alta 
- Façana Principal a carrer 
- Façana acabat Estucat 
- Façana posterior a carrer 
- Façana acabat en Estucat 
- Fusteria exterior: Alumini doble vidre 
- Acabados interiores:  
- Fusteria Interior: Fusta pintada 
- Us general: Parets/Pintura ; terres/parquet ; sostres/pintura 
- Banys: Parets/ceràmic ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Zones Comuns: Parets/pintura ; terres/ceràmics ; sostres/pintura 
- Precio Unitario = 2759,78€ /m2 
- Precio Total = 204223,72€ 
Documentació gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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11.7 DADES DELS TESTIMONIS DE LOCALS COMERCIALS 

 

 
 

EDIFICI OBJECTE D’ESTUDI

TESTIMONI 2

TESTIMONI 7 

TESTIMONI 3

TESTIMONI 5

TESTIMONI 6

TESTIMONI 1

TESTIMONI 4

TESTIMONI 8 
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TESTIMONI 1: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ del Born núm. 34 Baixos 
- Superfície construïda: 141m2 
- Preu Unitari: = 3995,01€/m2 
- Preu Total: 563295,78€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 2: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ Nou núm. 41, Baixos 
- Superfície construïda: 130m2 
- Preu Unitari: = 4195,60€/m2 
- Preu Total: 545428,30€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 3: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ del Born núm. 24, Baixos 
- Superfície construïda: 63m2 
- Preu Unitari: = 3950,55€/m2 
- Preu Total: 248884,65€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 4: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: Plaça Fius i Palà núm. 1, Baixos 
- Superfície construïda: 198m2 
- Preu Unitari: = 4700,30€/m2 
- Preu Total: 930659,40€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 5: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ Urgell núm. 21, Baixos 
- Superfície construïda: 145m2 
- Preu Unitari: = 3350,85€/m2 
- Preu Total: 485873,25€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 6: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ Jaume I núm. 3, Baixos 
- Superfície construïda: 165m2 
- Preu Unitari: = 3390,65€/m2 
- Preu Total: 559457,25€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
 

     
 
 



 

  Pàg. 63 

 
TESTIMONI 7: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ Jaume I núm. 13, Baixos 
- Superfície construïda: 117m2 
- Preu Unitari: = 3595,35€/m2 
- Preu Total: 420655,95€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
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TESTIMONI 8: (Data de visita dimarts 20 de gener de 2009) 
- Situació: C/ Jaume I núm. 9, Baixos 
- Superfície construïda: 161m2 
- Preu Unitari: = 3355,65€/m2 
- Preu Total: 540259,65€ 
Documentació Gràfica: 
No aportada 
Documentació fotogràfica: 
 

     
 
 
 



 

  Pàg. 65 

 
11.8 DEPURACIÓ DE LA MOSTRA DE MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA 

 
S’ha descartat el testimoni 4 per esdevenir un edifici calificat com a Patrimoni de Manresa i el 
testimoni 5 per situar-se en zona menys valorada dintre de la clau 1.1 i per tenir 3 plantes sobre 
rasant inferior a la resta de mostres. 
 

11.9 QUADRE DE MOSTRES DEL MERCAT RESIDENCIAL DE LA ZONA 
 
QUADRE COMPARATIU DE LA MOSTRA DE MERCAT RESIDENCIAL - TIPOLOGIA EDIFICI PLURIFAMILIAR

DADES / TESTIMONIS TESTIMONI 1 TESTIMONI 2 TESTIMONI 3 TESTIMONI 6 TESTIMONI 7 TESTIMONI 8
Direcció C/ del Born C/ Nou C/ del Born C/ Jaume I C/ Jaume I C/ Jaume I 

núm. 34  4t 1a núm. 41  3r 1a núm. 24  2n 1a núm. 3  3r 3a núm. 13  2n 2a núm. 9  2n 3a 
Municipi Manresa Manresa Manresa Manresa Manresa Manresa
Codi Postal 08241 08241 08241 08241 08241 08241
Sup. Construïda 77m2 90m2 57m2 129m2 87m2 74m2
Calitat General Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta
Aparcament No No No No Si Si
Ascensor Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1)
Calefacció Si (individual) Si (individual) Si (individual) Si (individual) Si (individual) Si (individual)
Aire Acondicionat Si (individual) Si (individual) No Si (individual) Si (individual) Si (individual)
Calitat E. Comuns Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta
Plantes sobre rasant 4 4 4 4 3 4
Plantes sota rasant 0 0 0 0 1 1
Façana principal Estucat Estucat Estucat Estucat Estucat Estucat
Fusteria Exterior Fusta Pintada Alumini Fusta Pintada Alumini Alumini Alumini
Acabats Interiors
Fusteria Interior Fusta Pintada Fusta Pintada Fusta Pintada Fusta Pintada Fusta Pintada Fusta Pintada
Us General Parets Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura
Us General Terres Parquet Parquet Terratzo Parquet Parquet Parquet
Us General Sostres Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura
Banys Parets Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica
Banys Terres Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica Ceràmica
Banys Sostres Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura
E.Comuns Parets Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura
E.Comuns Terres Terratzo Marbre Terratzo Ceràmic Marbre Marbre
E.Comuns Sostres Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura
Calitat de l'Habitatge Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta Mitja/alta
Situació Urbanística
Classificació Sòl Urbà Suelo Urbano Suelo Urbano Suelo Urbano Suelo Urbano Suelo Urbano
Calificación Clau 1.1 Clau 1.1 Clau 1.1 Clau 1.1 Clau 1.1 Clau 1.1
Comunicacions
Proximitat =/< 500 a
infr. Transport Públic Si Si Si Si Si Si
S.V. = S.Cons.(m2) 77,00 90,00 57,00 129,00 87,00 74,00
Precio Unitario (€/m²) 2682,89 2358,72 2235,74 2247,66 2887,95 2759,78
Precio Total (€) 206582,74 212284,80 127437,41 289948,14 251251,65 204223,72
P. Medio Unitario (€/m²) 2528,79
Precio Medio Total (€) 215288,08  
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11.10 DEPURACIÓ DE LA MOSTRA DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA 

 
S’ha descartat el testimoni 4 per esdevenir un edifici calificat com a Patrimoni de Manresa i el 
testimoni 5 per situar-se en zona menys valorada dintre de la clau 1.1 de la resta de mostra. 
 

11.11 QUADRE DE MOSTRES DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA 
 
QUADRE COMPARATIU DE LA MOSTRA DEPURADA DEL MERCAT DE LOCALS COMERCIALS

DADES / TESTIMONIS TESTIMONI 1 TESTIMONI 2 TESTIMONI 3 TESTIMONI 6 TESTIMONI 7 TESTIMONI 8
Direcció C/ del Born C/ Nou C/ del Born C/ Jaume I C/ Jaume I C/ Jaume I

núm. 34 núm. 41 núm. 24 núm. 3 núm. 13 núm. 9
Municipi Manresa Manresa Manresa Manresa Manresa Manresa
Codi Postal 08241 08242 08242 08242 08242 08242
Superfície 141m2 130m2 63m2 165m2 117m2 161m2
Línia de Façana Si Si Si Si Si Si
Bona Ubicació (1-5) 5 5 5 5 5 5
Fluxe peatonal (1-5) 5 5 5 5 5 5
Superfície (m2) 141,00 130,00 63,00 165,00 117,00 161,00
Preu Unitari (€/m²) 3995,01 4195,60 3950,55 3390,65 3595,35 3355,65
Preu Total (€) 563295,78 545428,30 248884,65 559457,25 420655,95 540259,65
Preu Mig Unitari (€/m²) 3747,13
Preu Mig Total (€) 479663,60  
 

11.12 CONCILIACIÓ DE LA MOSTRA RESIDENCIAL I DE LOCALS COMERCIALS DE LA ZONA 
 
Segons dades de Preus d’habitatges d’obra nova de 2007 (Darreres dades informatitzades a 
idescat) el preu mitjà per m2 a Manresa era de 2.824€/m2 i el Preu d’Habitatge lliure amb menys de 
2 anys d’antiguitat de 2007 (Dades de Ministerio de Vivienda) era de 2.282€/m2. 
Al Tercer Trimestre de 2008 el Preu d’Habitatge lliure amb menys de 2 anys d’antiguitat (Dades de 
Ministerio de Vivienda) era de 2.285€/m2. 
Segons dades de Preus d’Habitatges de la zona objecte de l’estudi de 2007 (Dades d’informes 
d’Apis i Immobiliaries de Manresa) el Preu d’habitatges de la zona objecte d’estudi era de 3500€/m2. 
Així tenint en compte les dades esmentades, el preu obtingut de la mostra de 2.528,79€/m2 esdevé 
acceptable. 
 

Preus d'habitatges d'obra nova(1). 2003-2007. 
Municipis amb més de 30.000 habitants(2).

Euros per metre quadrat

2003 2004 2005 2006 2007

Badalona  2 373 2 922 3 501 4 218  4 189
Balaguer  1 007 1 315 1 631 1 937  1 917
Banyoles  1 537 1 865 2 324 2 838  2 917
Barcelona  3 476 4 193 5 082 5 791  5 918
Berga  1 148 1 642 2 028 2 252  2 369

Castelldefels  2 567  3 136  3 927  4 427  4 866
Cerdanyola del Vallès  2 270 3 563 3 059 4 011  4 200
Cornellà de Llobregat  2 422 3 067 3 891 4 300  4 316
Figueres  1 326 1 879 2 371 2 661  2 632
Gavà  2 268 2 861 3 640 3 944  3 968

Girona  1 808  2 352  3 092  3 848  3 340
Granollers  2 080 2 771 3 158 3 509  3 758
Hospitalet de Llobregat, l'  2 858 3 304 3 759 4 659  4 733
Igualada  1 542 2 041 2 553 2 924  2 825
Lleida  1 584 1 901 2 151 2 463  2 481

Manresa  1 520  1 804  2 343  2 837  2 824

13.39
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Tabla 5.
Precios de vivienda libre de los municipios mayores de 25.000 habitantes
Base 2005

Cuarto trimestre de 2007
Unidad: euros/m2

Hasta dos años Con más de dos años

de antigüedad de antigüedad

Barcelona Badalona 3.299,5 2.920,0 2.987,3
Barcelona 4.615,8 3.630,2 3.810,7
Castelldefels 4.179,3 3.287,0 3.438,9
Cornellà de Llobregat 3.482,0 3.147,4 3.218,8
Esplugues de Llobregat 3.289,9 3.366,2 3.322,4
Gavà n.r 3.110,6 3.123,1
Granollers 3.312,4 2.571,6 2.803,3
Hospitalet de Llobregat (L') 3.276,1 3.229,5 3.234,2
Igualada 2.334,1 2.025,7 2.129,1
Manresa 2.282,6 1.997,8 2.152,2

Precios de vivienda
Provincia Municipio

Total

 
 

Tabla 5.
Precios de vivienda libre de los municipios mayores de 25.000 habitantes
Base 2005

Tercer trimestre de 2008
Unidad: euros/m2

Hasta dos años Con más de dos años

de antigüedad de antigüedad

Barcelona Badalona 3.364,4 2.933,7 3.013,7
Barcelona 4.877,1 3.633,3 3.810,7
Castelldefels n.r 3.346,4 3.363,4
Cornellà de Llobregat 3.429,7 3.080,2 3.151,2
Esplugues de Llobregat 3.985,5 3.349,1 3.463,1
Gavà n.r 3.202,9 3.155,8
Granollers 3.122,6 2.655,1 2.818,9
Hospitalet de Llobregat (L') 3.687,5 3.163,4 3.332,4
Igualada 2.230,7 2.047,8 2.156,4
Manresa 2.285,6 2.108,7 2.152,0

Precios de vivienda
Provincia Municipio

Total

 
 
 
Respecte els preus de compra de Locals Comercials de la zona cal esmentar que, segons dades de 
Preus de Locals comercials de la zona objecte de l’estudi de 2007 (Dades d’informes d’Apis i 
Immobiliaries de Manresa), el Preu de Locals comercials de la zona objecte d’estudi era de 
4700€/m2. 
Així tenint en compte les dades esmentades, el preu obtingut de la mostra de 3.747,13€/m2, donada 
la situació econòmica global, esdevé acceptable. 
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11.13 VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PRODUCTE IMMOBILIARI OBJECTE D’ESTUDI 
 
PREUS UNITARIS DE PRODUCTES IMMOBILIARIS RESULTANTS: 
 
- LOCAL PLANTA BAIXA: 3700€/m2 
- PIS PLANTA PRIMERA: 2500€/m2 ; TERRASSA: 600€/m2 
- PIS PLANTA SEGONA: 2500€/m2 ; BALCONS: 400€/m2 
- PISOS PLANTA TERCERA: 2500€/m2 ; BALCONS: 400€/m2 
- PIS PLANTA QUARTA: 2500€/m2 
- PIS DÚPLEX PLANTA QUARTA I SOTACOBERTA: 2500€/m2 ; TERRASSA: 600€/m2 ; 

BALCONS: 400€/m2. 
 
S’ha mantingut el preu unitari de venta de 2500€/m2 en el pis-estudi de 32m2 i en el dúplex, sabent 
que els preus per m2 d’aquests són més elevats que els associats al preu/m2 generalitzat. 
L’objectiu de l’aplicació dels preus a la baixa és la obtenció de dades amb preus de venta 
desfavorables, de manera que si la viabilitat esdevé acceptable, podrien esperar-se millors resultats. 
 
En el període de ventes reals s’adoptarien els preus més alts de l’estudi de mercat actualitzat del 
període. 
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12 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DE MERCAT 
 
S’ha observat un creixent augment de la demanda de pisos d’entre 32 i 50m2, per accés a primera 
vivenda per part de parelles de 25 a 35 anys i per unitats familiars d’una sola persona. 
 
Alguns estudis han fet incidència en que el descens de les transaccions econòmiques és inferior en 
els habitatges amb preus entre 250.000€ i 300.000€ que en el dels habitatges amb preus entre 
150.000€ i 250.000€, possiblement per la millor disponibilitat a l’accés a finançament del perfil 
d’aquest grup de demanda. 
 
Tractant-se de casc antic (Passeig Pere III i rodalies) amb bons accessos de vehicles, nombrosos 
parquings en la zona i bons accessos a tots els serveis de la ciutat, trobo interessant la definició de 
2 productes més com són els pisos de 2 dormitoris dobles i 1 estudi-dormitori i el dúplex amb 2 
dormitoris dobles. 
 
Dintre del producte de locals comercials, cal dir que es troba dintre del recorregut de comerços i 
botigues de la ciutat, cosa que fa que el local en planta baixa esdevingui un producte atractiu, tant 
per la venta com pel lloguer. 
 
S’ha fet un estudi socio-econòmic de la zona on s’ha establert que en aquesta zona de casc antic, 
més apartada de la zona del que anomenem “getos” o nuclis d’immigració, ja que està molt propera 
al passeig Pere III (la zona d’alt standing de la ciutat i per tant la més cara). 
 
Cal tenir present l’actual crisis econòmica i financera global que no ha deixat indiferent la ciutat de 
manresa en particular ni la comarca del bages. 
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V.ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

 

13 ESTUDI ECONÒMIC 
 

13.1 OFERTA DE SOLAR O FINCA 
 
S’ha ofert l’edifici per 669.600€. 
 

13.2 RELACIÓ DE DESPESES 
 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ CARRER JAUME I, 5 - 08241 MANRESA
DESPESES

Solar Base càlcul unitats Cost ut. / % Import Totals
Compra Edifici 187,60 m2 1 3.569,30 €                      669.600,00 €        
Notaria. Esriptura compra-venda. 669.600,00 €        100,00% 0,50% 3.348,00 €            
Registre de la propietat 669.600,00 €        100,00% 0,50% 3.348,00 €            
ITP 669.600,00 €        1 7,00% 46.872,00 €          
Comissio Venda Solar 669.600,00 €        1 0,00% -  €                    723.168,00 €                

Enderroc
Enderroc 0,00 m2 1 41,00 €/m2 -  €                    
Honoraris Projecte i direcció enderroc 0,00 m3 1 -  €                    
Llicència Enderroc (impost, taxes, ocupació via pública, etc) -  €                    1 4,50% -  €                    
Responsabilitat civil per enderroc -  €                    1 7,50% -  €                    -  €                             

Construcció - Rehabilitació
Pl. Baixa 193,05 m2 1 500,00 €                         96.525,00 €          
Pl. Primera 142,67 m2 1 700,00 €                         99.869,00 €          
Pl. Segona 101,43 m2 1 700,00 €                         71.001,00 €          
Pl. Tercera 48,80 m2 1 700,00 €                         34.160,00 €          
Pl. Quarta 101,45 m2 1 1.100,00 €                      111.595,00 €        
Pl. Sotacoberta 69,32 m2 1 1.100,00 €                      76.252,00 €          489.402,00 €                

Honoraris tècnics
Topogràfic 215.649,01 €        -  €                    
Estudi Geotècnic 215.649,01 €        2.100,00 €            
Honoraris arquitecte 215.649,01 €        30.167,00 €          
Honoraris arq. tècnic 215.649,01 €        9.412,00 €            
Honoraris seguretat 215.649,01 €        2.682,00 €            
Honoraris Enginyer (Enllaç, Activitats, calefacció) 489.402,00 €        1 0,400% 1.957,61 €            
Honoraris Enginyer Telecomunicacions 215.649,01 €        9 -- 1.071,97 €            47.390,57 €                  

Control Qualitat
Laboratori control 489.402,00 €        1 0,40% 1.957,61 €            
OCT - Organisme de Control 489.402,00 €        1 0,55% 2.691,71 €            4.649,32 €                    

Assegurances
Asseg. Tot Risc Construcció 489.402,00 €        1 1,50% 7.341,03 €            
Assegurança decenal 215.649,01 €        1 1,05% 2.264,31 €            9.605,34 €                    

Llicències
Cosntrucció

Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques 709,37 m2 1,050000 €/m2 744,84 €               
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 215.649,01 €        3,80% 8.194,66 €            
Impost OMA 215.649,01 €        0,40% 862,60 €               
Ocupació del domini públic tanques i bastides 18 mes 6,00 m2 3,708335 €/m2·mes 400,50 €               
Ocupació DP amb contenidors 18 mes 1 contenidor 65,50 €/mes 1.179,00 €            
Reserva aparcament d'obres (+ 8 hores/dia) 6,00 m 18 mes 13,92 €/m2·mes 1.503,36 €            12.884,96 €                  

Notaria i Registre
Notaria. Esriptura obra nova i D.H. 1.623.378,00 €     100,00% 1,35% 21.915,60 €          21.915,60 €                  

Financeres
Constitució hipoteca 489.402,00 €        80% 1,20% 5.872,82 €            
Despeses financeres 489.402,00 €        80% 5,50% 21.533,69 €          27.406,51 €                  

Altres
Despesses estructurals promotora 489.402,00 €        1 1,00% 4.894,02 €            
Comercialització 1.623.378,00 €     1 1,50% 24.350,67 €          
Imprevistos 489.402,00 €        1 1,50% 7.341,03 €            36.585,72 €                  

TOTAL DESPESES 1.373.008,03 €              
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13.3 RELACIÓ D’INGRESSOS 

 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ CARRER JAUME I, 5 - 08241 MANRESA
VENDES

Sup. Cons. Unitats €/m2 ó €/Ud. Import % s/ planta Total planta % s/ total
Planta Baixa

Local comercial 160,62 1 3.700,00 €                 594.294,00 €                    100,00% 36,61%
50 % terrassa (pl. 1a) 3,77 1 -  €                          -  €                                 0,00% 594.294,00 €                    
Serveis comuns 28,66 (98.882.201 pta)

Total pl. baixa 193,05
Planta Primera

Habitatge 1 88,98 1 2.500,00 €                 222.450,00 €                    89,69% 13,70%
50 % terrasses 42,62 1 600,00 €                    25.572,00 €                      0,06% 248.022,00 €                    1,58%
Serveis comuns 11,07 (41.267.388 pta)

Total pl. 1a 142,67
Planta Segona

Habitatge 1 88,98 1 2.500,00 €                 222.450,00 €                    99,75% 13,70%
50 % terrasses 1,38 1 400,00 €                    552,00 €                           0,25% 223.002,00 €                    0,03%
Serveis comuns 11,07 (37.104.411 pta)

Total pl. 2a 101,43
Planta Tercera

Habitatge 1 47,06 1 2.500,00 €                 117.650,00 €                    59,31% 7,25%
50 % terrasses 0,00 1 400,00 €                    -  €                                 0,00% 0,00%
Habitatge 2 32,06 1 2.500,00 €                 80.150,00 €                      40,41% 4,94%
50 % terrasses 1,40 1 400,00 €                    560,00 €                           0,28% 198.360,00 €                    0,03%
Serveis comuns 15,34 (33.004.327 pta)

Total pl. 3a 48,80
Planta Quarta

Habitatge 1 47,06 1 2.500,00 €                 117.650,00 €                    55,41% 7,25%
50 % terrasses 0,00 1 400,00 €                    -  €                                 0,00% 0,00%
Habitatge 2 37,65 1 2.500,00 €                 94.125,00 €                      44,33% 5,80%
50 % terrasses 1,40 1 400,00 €                    560,00 €                           0,26% 212.335,00 €                    0,03%
Serveis comuns 15,34 (35.329.571 pta)

Total pl. 4a 101,45
Planta Sotacoberta

Habitatge 1 56,97 1 2.500,00 €                 142.425,00 €                    96,65% 8,77%
50 % terrasses 12,35 1 400,00 €                    4.940,00 €                        3,35% 147.365,00 €                    0,30%
Serveis comuns 0,00 (24.519.473 pta)

Total pl. Sotacoberta 69,32

TOTAL 656,72 1.623.378,00 €                 1.623.378,00 €                 100,00%
(270.107.372 pta) (270.107.372 pta)

Resum ut: 0 places aparcament
1 local comercial
6 habitatges  
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13.4 RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ 

 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ CARRER JAUME I, 5 - 08241 MANRESA
COMPTE DE RESULTATS

INGRESSOS Import € Import PTA %
Planta Baixa 594.294,00 €              98.882.201 pta            36,61%
Planta Primera 248.022,00 €              41.267.388 pta            15,28%
Planta Segona 223.002,00 €              37.104.411 pta            13,74%
Planta Tercera 198.360,00 €              33.004.327 pta            12,22%
Planta Quarta 212.335,00 €              35.329.571 pta            13,08%
Planta Sotacoberta 147.365,00 €              24.519.473 pta            9,08%

TOTAL 1.623.378,00 €           270.107.372 pta         100,00%

DESPESES Import € Import PTA %
Solar 723.168,00 €              120.325.031 pta          52,67%
Enderroc -  €                           - pta                            0,00%
Construcció - Rehabilitació 489.402,00 €              81.429.641 pta            35,64%
Honoraris tècnics 47.390,57 €                7.885.128 pta              3,45%
Control Qualitat 4.649,32 €                  773.582 pta                 0,34%
Assegurances 9.605,34 €                  1.598.195 pta              0,70%
Llicències 12.884,96 €                2.143.876 pta              0,94%
Notaria i Registre 21.915,60 €                3.646.450 pta              1,60%
Financeres 27.406,51 €                4.560.060 pta              2,00%
Altres 36.585,72 €                6.087.352 pta              2,66%

TOTAL 1.373.008,03 €           228.449.314 pta         100,00%

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 250.369,97 €              41.658.058 pta           
BALANÇ % 18,24%  
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14 ESTUDI FINANCER 
 

14.1 FINANÇAMENT DE L’OPERACIÓ 
 
El finançament de l’operació es realitzarà mitjantçant l’aportació de capital propi i aportació de 
capital de caixes i/o bancs amb els seus productes financers. 
 

% APORTACIÓ RENDIBILITAT
RECURSOS PROPIS 44% 8,00%
(Accionistes)
RECURSOS ALIENS 56% 4,50%
(Hipoteques)

TIPUS INTERÈS= 6,04%  
 
APORTACIONS
RECURSOS PROPIS 604.123,53 €     44%
(Accionistes)
RECURSOS ALIENS 768.884,50 €     56%
(Hipoteques)
TOTAL DESPESES 1.373.008,03 €   
 
 
Aportacio de resursos propis: 
Donada la situació general de crisis econòmica, concretament en el sector de la construcció, i 
financera global el risc inversor és molt elevat, tot i així, la inversió en totxo sempre ha estat més 
segura que en altres valors. En aquests moments s’està dubtant dels productes immobiliaris i gran 
part d’economistes consideren que si la oferta i la demanda d’habitatge no casen és perquè el preu 
d’aquest encara està inflat, així que es pronostica una baixada de preus d’un 25% respecte els 
preus publicats pel Ministerio de Vivienda de 2008. Altres no esperen una forta caiguda de preus en 
habitatges de primera residència i esperen una caiguda d’entre un 4 i un 10% de mitja.  
Tot i així cal esmentar que les previsions realitzades fins al moment no han estat molt encertades, 
en general, és a dir, l’economia analitza molt bé els escenaris econòmics però no els pronòstics de 
futur. El que és innegable és la crisis global actual i davant nostre tenim la incertesa de quan se 
sortirà de la crisis ni comptabilitzar els aspectes negatius que s’hauràn d’afrontar. 
Es vol obtenir una rendibilitat del 8% 
 
Aportació de recursos aliens, de productes financers de caixes o bancs: 
Aconseguir finançament és un dels principals problemes de la operació. Aquest sector en l’actualitat 
dóna molt poques facilitats en aportar capital i en les quantitats a aportar ja que la crisis financera 
els ha portat a una política dura pel finançament tant a promocions privades com a particulars (que 
són els futurs compradors del producte immobiliari). 
Euribor a 17 de març de 2009 = 1,909% 
BBVA preveu un euribor al 0,5% al 2009 i 2010. 
Tipus d’interès aplicat = Euribor a desembre de 2008(3,452%)+1.048% = 4,5% 
(Aplicació d’aquest valor d’Euribor amb la finalitat d’evitar riscos en possibles pujades de l’euribor en 
el futur) 
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PRÉSTEC A PROMOTOR: 
Finançament tradicional de les promocions immobiliàries. Les disposicions s'efectuen a mesura que 
avança la construcció en funció de les successives valoracions de l'obra feta. 
Carència d'amortització de capital en la fase de construcció. 
El finançament es trasllada posteriorment per subrogació als adquirents dels habitatges i dels locals 
comercials. 
 
MULTICRÈDIT A PROMOTOR: 
Una modalitat de finançament de les promocions immobiliàries que presenta molts avantatges: 
Permet disposar de l'import necessari en cada moment i, per tant, proporciona una òptima gestió de 
la tresoreria i un important estalvi d'interessos. 
Pràcticament elimina cancel·lacions i n'estalvia les despeses perquè ofereix al futur adquirent una 
alta flexibilitat i moltes prestacions que representen un valor afegit real al producte i en beneficien la 
percepció de qualitat global per part de l'adquirent. 
També s'eliminen les despeses derivades de modificacions per extensió del temps de carència. 
Es pot formalitzar el finançament de tota la promoció en una sola escriptura que tracta a la vegada 
els habitatges, locals i places d'aparcament. 
L'administració és més senzilla perquè es suporta en un sol rebut. 
No es redueixen les possibilitats de finançament als adquirents per a les entitats encara no venudes 
en acabar la fase de promoció (carència). 
 
PRODUCTES EN CAS DE FALTA DE LIQUIDESA PUNTUAL: 
 
COMPTE DE CRÈDIT: 
Li facilitem les operatives posant a la seva disposició un Compte de Crèdit amb totes les 
característiques d'un compte corrent. 
 
Compte de diner a la vista útil i còmode per les facilitats de gestió que ofereix i els serveis que hi té 
vinculats. 
 
Característiques generals: 
- Remuneració per trams de saldos. 
- Llibreta "extracte immediat" 
- Domiciliació de cobraments i pagaments, rebuts i impostos 
- Xecs i pagarés en talonaris o paper continu 
- Liquidació trimestral d'interessos i comissions 
- Capacitat del compte per funcionar com a pòlissa de crèdit 
 
COMPTE PROFESSIONAL: 
El Compte Professional és un crèdit dirigit principalment a professionals lliberals que tenen 
oscil·lacions en la periodicitat dels seus ingressos i directius d'empreses. Pot disposar del crèdit en 
tot moment segons les seves necessitats, sense tràmits ni esperes,  amb càrrec d'interessos només 
per la quantitat i temps que es disposi dels diners. 
 
Característiques generals 
 
- Import: fins a 18.000 € per disposar 
- Termini: 5 anys 
- Tipus d'interès: Euribor + 3,50 % (Tipus interès mínim 4 %) 
- Renovacions tàcites anuals 
- Sense comissió d'obertura ni d'estudi: segons tarifa vigent 
- Sense comissió per no disposició 
- Garantia Personal 
 



 

  Pàg. 75 

 
14.2 CASH FLOW PREVI 

 
CASH FLOW PREVI 0 1 2 3 4 5 TOTAL

COBROS 0 0 405.844,50 €                      405.844,50 €   405.844,50 €   405.844,50 €     1.623.378 €      

SOLAR 723.168,00 €-     0 0 0 0 0 723.168 €-         
COSTOS CONSTRUCCIÓ 0 489.402,00 €-      0 0 0 0 489.402 €-         
COSTOS D'ESTRUCTURA 0 0 1.224,00 €-                          1.224,00 €-       1.224,00 €-       1.224,00 €-         4.896 €-             
COSTOS DE COMERCIALITZACIÓ 0 0 8.382,00 €-                          8.382,00 €-       8.382,00 €-       8.382,00 €-         33.528 €-           
HONORARIS TÈCNICS 12.066,00 €-       18.100,00 €-        0 0 0 0 30.166 €-           
CONTROL DE QUALITAT 0 4.649,00 €-          0 0 0 0 4.649 €-             
ASSEGURANCES 0 9.605,00 €-          0 0 0 0 9.605 €-             
LLICÈNCIES 6.442,00 €-         6.442,00 €-          0 0 0 0 12.884 €-           
NOTARIA I REGISTRE 21.915,00 €-        0 0 0 0 21.915 €-           

PAGOS 741.676,00 €-     550.113,00 €-      9.606,00 €-                          9.606,00 €-       9.606,00 €-       9.606,00 €-         1.330.213 €-      
CASH FLOW (COBROS - PAGOS) 741.676 €-          550.113 €-           396.239 €                           396.239 €        396.239 €        396.239 €          293.165 €         
CASH FLOW ACUMULAT 741.676 €-          1.291.789 €-        895.551 €-                           499.312 €-        103.074 €-        293.165 €          
VAN = 33162,36
i = 6,04%
TIR = 6,96% RENDIBILITAT SOBRE INVERSIÓ
PAY BACK = 6 ANY  
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14.3 CASH FLOW DEFINITIU 

 
CASH FLOW DEFINITIU 0 1 2 3 4 5 TOTAL

COBROS 0 0 405.844,50 €                      405.844,50 €   405.844,50 €   405.844,50 €     1.623.378 €      

SOLAR 723.168,00 €-     0 0 0 0 0 723.168 €-         
COSTOS CONSTRUCCIÓ 0 489.402,00 €-      0 0 0 0 489.402 €-         
COSTOS D'ESTRUCTURA 0 0 1.224,00 €-                          1.224,00 €-       1.224,00 €-       1.224,00 €-         4.896 €-             
COSTOS DE COMERCIALITZACIÓ 0 0 8.382,00 €-                          8.382,00 €-       8.382,00 €-       8.382,00 €-         33.528 €-           
HONORARIS TÈCNICS 12.066,00 €-       18.100,00 €-        0 0 0 0 30.166 €-           
CONTROL DE QUALITAT 0 4.649,00 €-          0 0 0 0 4.649 €-             
ASSEGURANCES 0 9.605,00 €-          0 0 0 0 9.605 €-             
LLICÈNCIES 6.442,00 €-         6.442,00 €-          0 0 0 0 12.884 €-           
NOTARIA I REGISTRE 21.915,00 €-        0 0 0 0 21.915 €-           
GASTO FINANCIERO 31.100,00 €-       55.208,00 €-        42.289,00 €-                        42.289,00 €-     42.289,00 €-     42.289,00 €-       255.464 €-         

PAGOS 772.776,00 €-     605.321,00 €-      51.895,00 €-                        51.895,00 €-     51.895,00 €-     51.895,00 €-       1.585.677 €-      
RECURSOS PROPIS 362.474,12 €     241.649,41 €      -  €                                   -  €                -  €                604.123,53 €-     

PRÉSTECS HIPOTECARIS 420.000,00 €     348.884,00 €      -  €                                   -  €                -  €                768.884,50 €-     
SUBTOTAL CAPITAL 782.474,12 €     590.533,41 €      -  €                                   -  €                -  €                1.373.008,03 €-  

CASH FLOW (COBROS - PAGOS) 9.698 €              14.788 €-             353.950 €                           353.950 €        353.950 €        1.019.059 €-       37.701 €           
CASH FLOW ACUMULAT 9.698 €              5.089 €-               348.860 €                           702.810 €        1.056.759 €     37.701 €            
INVERSIÓ TOTAL 1.373.008,03 €   
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15 CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI DE VIABILITAT 
 
La Rehabilitació i ampliació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres esdevé viable, sota els criteris de 
repartiment de capital a aportar, la rendibilitat exigida i l’interès establert, ja que el valor actual net 
(VAN) resulta positiu i la taxa interna de rentabilitat (TIR) és superior a la mínima exigida (segons 
dades anteriors). 
 
La recuperació de la inversió es produeix en l’últim any, per tant, cal tenir present el fet d’evitar 
possibles desajustos en el període de vendes. 
 
Aspectes que cal tenir molt presents: 
 
- El mercat immobiliari espanyol porta en crisis al voltant d’un any i mig juntament amb una crisis 

financera i els preus han caigut entre un 10 i un 15% (25% segons la necessitat del venedor). El 
sector considera un límit de vendre a preus de 2005 però es troben casos crítics que han arribat 
a vendre a preus de 2004. 

- A curt i a mig termini es coincideix en que els preus seguiràn baixant. 
- La darrera estadística sobre el mercat immobiliari apunta que per vendre una promoció nova es 

necessiten 50 mesos (més de 4 anys), en tant que al 1999 es trigaven 14 mesos per vendre la 
mateixa promoció. 

- El nombre d’operacions de compraventa d’habitatge de segona mà va caure prop d’un 40% i el 
d’obra nova prop d’un 15%. Això significa que els promotors tenen problemes però els 
particulars encara més. 

- La opció del lloguer, per fer front a la incertesa de la durada de la crisis, no és una mala opció 
però no la primera ja que els preus dels lloguers també estàn baixant. 

- Els pisos històricament més demandats són els de dos o tres habitacions, tot i que la demanda 
dels estudis ha augmentat per l’augment de les unitats familiars unipersonals i per petits 
inversors (inferior a l’actualitat). Els pisos d’uns 70m2 i estudis de 32m2 tenen menys dificultat 
per aconseguir finançament (hipotèca). Això és un punt a favor d’aquesta promoció objecte 
d’estudi, juntament amb la bona ubicació, la bona qualit i l’estètica d’uns habitatges antics 
rehabilitats amb sostres alts, voltes ceràmiques vistes... 

- L’ Euribor a 17 de març de 2009 es troba 1,909% i segons entitats com el BBVA preveu un 
euribor al 0,5% al 2009 i 2010. En aquest estudi s’ha près un euribor de referència de 3,452% 
(de desembre de 2008). Amb l’objectiu d’evitar riscos per fer front a tendències alcistes de 
l’euribor. 

- El nombre d’aturats no deixa de creixer. 
- Fort augment de la morositat. 
 
Consells a considerar: 
 
- Així com els preus de venta han caigut i segueixen la tendència a la baixa també sería important 

negociar a la baixa el màxim possible el preu de compra de la finca (tot i que el preu d’aquesta 
finca es troba dintre dels llindars de preus actualitzats i la bona ubicació d’aquesta) en funció de 
la necessitat de vendre del propietari. També inentar aconseguir formes de pagament més 
favorables. L’objectiu és reduir els riscos en cas de caigudes de preus superiors a les esperades 
o augment de la durada en el període de ventes.  

- Intentar reduïr al màxim la durada del període de ventes, evitant al màxim descomptes de preus 
en els pisos, oferint serveis que no suposin un increment molt elevat en els costos de 
comercialització tals com assessorament integral de interiorisme i decoració (producte atractiu 
per al comprador final de classe mitja-alta objecte d’aquest estudi) oferint descomptes en 
mobiliari de disseny en el procés d’assessorament (reduïnt o renunciant al marge de comissió 
establert per a professionals del sector) aguditzar l’enginy amb la oferta de regals tecnològics 
(amb preus actuals molt assequibles dintre d’una promoció) tals com ordenadors portàtils, 
televisors, consoles. Evidentment això no serveix de res si el comprador no és capaç d’obtenir 
finançament, així que el producte ha d’anar destinat a una classe mitja-alta, ja que la ubicació i 
l’edifici permet fer-ho. 
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- Per últim esmentaré la possibilitat de dedicar a lloguer els pisos de 32m2, 41m2 i 76m2 de 

planta segona, tercera i quarta, per ser una zona amb una bona demanda de pisos de lloguer, i 
vendre el local comercial (zona altament comercial i producte que aporta gran part del 
percentatge d’ingressos de la operació), el pis de 76m2 amb gran terrassa de planta primera i el 
dúplex de planta quarta-sotacoberta), amb demanda per part de perfils de familia de classe 
mitja-alta, per fer front a les despeses més elevades. L’objectiu de destinar part dels pisos a 
lloguer, sempre com a última opció, és esperar al cicle creixement del sector immobiliari i cobrir 
part de les despeses financeres i sempre segons la capacitat de liquiditat. 

- Un altre objectiu de la realització d’aquesta operació immobiliaria de rehabilitació és tantejar la 
resposta real de la demanda d’aquest producte i també la competència d’empreses del sector, 
per tal d’especialitzar-se en obres de rehabilitació donades les dificultats en obra nova que 
pateix el sector. 

- Els costos de construcció són els que són, per tant no seria bò tenir presents en resultats 
descomptes en aquest apartat. Tot i així es poden aconseguir alguns descomptes en alguns 
industrials dintre del procés d’execució de les obres però cal tenir present que no és bò exigir 
descomptes excessius que poden influir en la qualitat de les obres. El que sí que es pot exigir, 
donades les dificultats d’aconseguir feines per part dels industrials del sector, és una millora de 
la qualitat sobretot en l’execució. 

 
 
Aquest estudi de viabilitat s’ha realitzat sense tenir en compte les ajudes que s’estableixen per part 
dels ajuntaments i Generalitat de Catalunya per a rehabilitació de casc antic. 
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