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S’incrementa el creixement de l’economia mundial.
Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), el creixement
econòmic mundial augmentarà un 3,6% aquest any 2017, i un
3,7% l’any 2018, un 0,1% més que en les anteriors previsions. La
notable reactivació de la inversió, el comerç internacional i la
producció industrial, afegida a la millora de la confiança de les
empreses i consumidors, està afiançant la recuperació. Els
nivells de creixement registrats en el primer semestre de 2017
van superar les expectatives, la qual cosa ha portat a revisions a
l’alça generalitzades, per exemple en la zona euro, Japó, Xina,
Rússia i les economies emergents d’Europa.

Aquestes xifres compensen amb escreix les revisions a la baixa
de les economies dels Estats Units, el Regne Unit i l’Índia. A més
a més, encara existeix un creixement dèbil a nombrosos països.
Les perspectives de les economies de la zona euro han millorat,
però la inflació encara és dèbil, la qual cosa revela la existència
de capacitat ociosa.

Les perspectives de moltes economies de mercats emergents i
en desenvolupament d’Àfrica subsahariana, Orient Mitjà i
Amèrica Llatina són deslluïdes i, en molts casos, el PIB per
càpita s’ha estancat.

A curt termini, el creixement podria intensificar-se si augmentés
la confiança i les condicions del mercat favorable deslliurés la
demanda reprimida, però no es descarta la possibilitat
d’ensurts.

Donada la gran incertesa al voltant de les polítiques, podria
succeir un ensurt, que l’escenari de base no contempla, o altres
shocks, que donarien un cop a la confiança dels mercats i a les
valoracions dels actius i empitjorarien les condicions financeres.

Per evitar els problemes de la forta desacceleració de
l’economia xinesa, les autoritats nacionals hauran de redoblar
els esforços per a limitar l’expansió del crèdit.

A més a més, moltes altres economies necessiten protegir-se
dels riscos per a l’estabilitat financera en un entorn mundial
amb finançament fàcil, i vigilar els riscos generats per la retirada
gradual de les polítiques d’estímul dels bancs centrals de les
economies avançades. L’augment de les primes de risc i l’alça
dels tipus d’interès deixarien a la llum les fragilitats de molts
estats europeus i mundials.

Encara que hi ha possibilitats que les polítiques de les
economies avançades girin cap a l’aïllacionisme, sembla que han
minvat a curt termini, les pressions no han desaparegut.

Segueixen perfilant també amb força una multitud de riscos no
econòmics, com la recrudescència dels conflictes i les tensions
geopolítiques.

A la zona euro i Japó, l’enfortiment del consum privat, la
inversió i la demanda externa van reafirmar el creixement del
primer semestre de l’any. A la majoria de la resta d’economies
avançades, amb la notable excepció del Regne Unit, el
creixement va augmentar respecte el segon semestre de 2016,
gràcies a la contribució de la demanda interna i externa.

CONTEXT ECONÒMIC

Fonts: FemLlobregat a partir de dades del FMI (desembre del 2017)

PMI de manufactures (promig mòvil de tres 
mesos; desviacions respecte de 50)

Confiança dels consumidors (índex 2010 = 100)

Els preus de les matèries primeres van baixar 
en el primer semestre de 2017
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Espanya continua creixent al 0,8%, amb forces
contraposades
La taxa de creixement intertrimestral del PIB en el quart
trimestre hauria mantingut un ritme similar al del tercer
trimestre, situant-se en el 0,8%. Dita estabilitat del ritme de
creixement de l’economia seria conseqüència de dues forces
que operen en sentits oposats: l’enfortiment dels mercats
d’exportació hauria contrarestat els efectes adversos derivats
de l’augment de la incertesa relacionada amb la situació política
a Catalunya que, d’acord amb la –relativament poca– informació
disponible s’hauria concentrat especialment a Catalunya.
Des del punt de vista dels components de la demanda, l’impacte
negatiu de la incertesa s’hauria manifestat sobretot en els
components de la despesa privada interna i en les exportacions
turístiques. D’altra banda, des de la vessant de l’oferta, els
indicadors, tant qualitatius com quantitatius, referits a la
indústria manufacturera han mostrat una trajectòria més
favorable que els relatius als serveis, la qual cosa resulta
coherent amb un millor comportament del component extern
de la demanda davant de la interna. En concret, tant el consum
privat com la inversió en béns d’equip han reduït els seus ritmes
de creixement en aquests últims mesos de l’any; per contra, la
informació d’alta freqüència disponible apunta a un possible
enfortiment de la inversió en construcció. Les dades referides al
comerç de béns apunten a què la contribució de la demanda
exterior neta al creixement del PIB hauria estat positiva. En tot
cas, cal tenir en compte que la informació disponible referida al
trimestre encara és relativament reduïda, per la qual cosa es fa
difícil una valoració precisa de l’impacte de l’augment de la
incertesa.
El ritme de variació interanual dels preus al consum es va situar
al novembre en el 1,7%, taxa sols lleugerament superior a
l’observada, en mitjana, des dels mesos d’estiu. Els canvis han
estat més acusats en termes dels components. En concret, com
ha succeït al conjunt de l’àrea euro, les rúbriques més volàtils
s’han accelerat provocat per l’encariment del petroli. Per
contra, la moderació dels preus dels béns industrials no
energètics i dels serveis ha fet que la inflació subjacent
desacceleri de manera significativa, des de l’1,4% en juny fins el
0,8% al novembre. Per tant, segueixen sense apreciar-se senyals
de què l’augment de la utilització dels factors productius
provoqui un augment de les pressions inflacionistes. A mig
termini, s’espera una continuació de la fase expansiva, afavorida
pels avenços observats en la reconducció dels desequilibris de
l’economia.
Tot i això, es preveu una disminució de la intensitat del
creixement en els propers anys. Entre d’altres factors, vindria
provocat per l’orientació neutral de la política fiscal (davant el
to expansiu dels últims anys) i per l’impacte de la relaxació de la
política monetària del BCE. En concret, segons les projeccions
del Banc d’Espanya, el PIB creixeria un 2,4% en 2018 i un 2,1% tant
en 2019 com en 2020, mentre que la inflació subjacent tendiria a
repuntar gradualment fins l’1,8% en 2020.

CONTEXT ECONÒMIC

Diferències amb respecte a la mitja de totes les comunitats autònomes

Font: Banco de España (quart trimestre del 2017)

Variacions del creixement del PIB a Espanya i  la UEM
En %

Indicadors avançats de l’evolució econòmica

Afiliats a la Seguretat Social, evolució en 2017
En %

Compravendes d’habitatges, evolució en 2017

Pernoctacions de no residents, evolució en 2017

gen feb març abr maig juny jul ago sep oct nov des

Matriculacions de vehicles de càrrega, evolució en 2017

Andalusia Catalunya

València Madrid
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El mercat immobiliari continua creixent
Durant el tercer trimestre d’aquest any s’han venut 2.397
habitatges a L’Hospitalet i a la comarca del Baix Llobregat.

Aquesta xifra implica un creixement d’operacions respecte el
mateix trimestre de l’any anterior del 7 per cent (2.239
compravendes), i del 45 per cent respecte a fa dos anys (1.648
operacions).

Per poblacions, La Palma de Cervelló va augmentar les seves
transaccions respecte al tercer trimestre de l’any 2016 un
meritori 250 per cent, seguit de Castellví de Rosanes (un 200%)
encara que els dos municipis tenen un mercat immobiliari molt
petit. Amb pujades superiors al 50% podem esmentar Pallejà
(95%), Sant Andreu de la Barca (64%).

Per contra, els municipis amb les més grans ensopegades en les
seves operacions immobiliàries tenim: Sant Feliu de Llobregat (-
47%), Santa Coloma de Cervelló (-38%), El Papiol (-30%), Sant
Climent de Llobregat (-29%).

En termes absoluts, l’augment d’operacions a L’Hospitalet
(+101), juntament amb Gavà (+33) i Cornellà de Llobregat (+27)
fa que liderin el creixement total. Per contra, onze municipis de
la comarca han vist baixar les transaccions d’immobles.

L’ocupació creix un 4% en tres mesos
La campanya estiuenca ha portat un increment de l’ocupació de
més de quinze mil persones en tan sols tres mesos, arribant-se a
la xifra de més de 400 mil persones ocupades a L’Hospitalet de
Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat. En els nou primers
mesos de l’any 2017 portem un increment net de 16.406
persones ocupades més. Sorpressivament, l’acabament de la
temporada no ha portat un increment de la destrucció
d’ocupació, donant-nos una idea de què en el nostre territori la
influència del turisme de sol i platja no és el més important.
Amb les visites induïdes per la Fira de Barcelona i la proximitat a
la ciutat de Barcelona amb visites culturals tot l’any, podem
parlar d’un sector econòmic diversificat i desestacionalitzat.

Mirant en detall les dades, veiem que hi han municipis amb uns
increments espectaculars de més del 30 per cent (en només
nou mesos) com Sant Feliu de Llobregat (+38,54%) i Castellví de
Rosanes (+31,48%). Per contra, també trobem municipis on
l’evolució de l’ocupació no ha estat tan bona. Esplugues de
Llobregat baixa un 2,1% i menys 406 persones ocupades.

En termes absoluts, cinc municipis van tenir increments de
població ocupada superiors al miler de persones dins el nostre
àmbit d’interès. Aquests municipis van ser: Sant Feliu de
Llobregat (ja comentat), L’Hospitalet de Llobregat (+4.003
persones), El Prat de Llobregat (+2.729), Castelldefels (+1.348) i
Cornellà de Llobregat (+1.293).

L’evolució futura dependrà de l’evolució econòmica general i de
l’estabilitat política en particular. Encara que, tal com es veu en
els indicadors avançats de l’economia, dintre de sis a nou mesos
començarem a veure les conseqüències dels esdeveniments
polítics de la passada tardor.

Nombre total de transaccions d’habitatges per trimestre a 
L’Hospitalet i el Baix Llobregat. En valor absolut (* prov.)

ECONOMIA CATALANA I DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Població ocupada per municipis. En valor absolut

Font: FemLlobregat a partir de dades de la Seguretat Social

III/2017 VI/2017 IX/2017

Abrera 6.618 6.617 6.658

Begues 1.290 1.346 1.338

Castelldefels 15.861 16.704 16.995

Castellví de Rosanes 834 850 1.086

Cervelló 2.753 2.731 2.820

Collbató 899 931 919

Corbera de Llobregat 2.787 2.795 2.792

Cornellà de Llobregat 37.025 37.183 37.908

El Papiol 2.078 2.137 2.145

El Prat de Llobegat 41.536 42.020 43.845

Esparreguera 6.035 5.995 5.894

Esplugues de Llobregat 18.186 18.556 18.608

Gavà 15.278 15.199 15.325

L'Hospitalet de Llobregat 91.164 92.137 95.099

La Palma de Cervelló 902 910 907

Martorell 10.426 10.504 10.598

Molins de Rei 7.904 7.914 7.881

Olesa de Montserrat 4.857 4.815 4.897

Pallejà 3.113 3.134 3.140

Sant Andreu de la Barca 10.643 9.242 10.578

Sant Boi de Llobregat 25.591 25.882 26.336

Sant Climent de Llobregat 925 944 912

Sant Esteve Sesrovires 5.408 5.506 5.544

Sant Feliu de Llobregat 11.044 11.003 15.145

Sant Joan Despí 14.860 14.702 14.879

Sant Just Desvern 15.468 13.350 15.479

Sant Vicenç dels Horts 7.245 7.168 7.379

Santa Coloma de Cervelló 2.335 2.228 2.271

Torrelles de Llobregat 1.017 1.025 1.000

Vallirana 2.890 2.870 2.946

Viladecans 18.594 18.258 18.750

2016- 2T 2017-2T 2017-3T*

Abrera 29 27 33

Begues 19 24 16

Castelldefels 199 254 200

Castellví de Rosanes 6 7 6

Cervelló 25 38 22

Collbató 11 12 11

Corbera de Llobregat 46 40 47

Cornellà de Llobregat 193 214 167

Esparreguera 51 70 48

Esplugues de Llobregat 138 89 98

Gavà 124 153 133

Hospitalet de Llobregat (L') 632 892 648

Martorell 49 64 58

Molins de Rei 70 71 62

Olesa de Montserrat 44 72 52

Pallejà 20 62 37

Palma de Cervelló (La) 5 9 7

Papiol (El) 9 13 7

Prat de Llobregat (El) 170 138 99

Sant Andreu de la Barca 57 65 54

Sant Boi de Llobregat 185 223 151

Sant Climent de Llobregat 6 8 5

Sant Esteve Sesrovires 16 32 22

Sant Feliu de Llobregat 129 119 76

Sant Joan Despí 81 68 60

Sant Just Desvern 48 54 36

Sant Vicenç dels Horts 50 65 57

Santa Coloma de Cervelló 15 19 10

Torrelles de Llobregat 9 16 10

Vallirana 28 41 37

Viladecans 174 164 128

Total 2.638 3.123 2.397
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La importància de les seus socials 
de les empreses

Hem sentit que des de l’1 d’octubre han marxat de
Catalunya més de 3.500 empreses. Des de l’inici del
procés aquesta xifra augmenta a més de 5.500. Sense
ànim de ser exhaustiu... Quina importància té? Quines
són les seves conseqüències?

Comencem pel principi. El domicili social és el lloc on
es troba el centre de la seva efectiva administració i
direcció, o el lloc on radiqui el seu principal
establiment o explotació. Podria equiparar-se a on
resideix l’empresa o, al menys, els seus òrgans de
govern. La seu fiscal es determina per tal de rebre les
notificacions de l’Administració, Hisenda i Seguretat
Social i determina el règim fiscal que l’afecta.

Segon. Impostos transferits al 100% a les CC.AA.:
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i
Donacions (ISD); Impost sobre el Patrimoni, Impost
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport;
Tributs sobre el Joc i l’Impost sobre l’electricitat.
També estan transferits (en més del 50% de la
recaptació): IRPF, IVA, Impost Especials de Fabricació i
el Impost sobre Hidrocarburs.

Tercer. Necessitat d’assegurar-se el mercat. Qualsevol
que hagi estudiat economia, o que tingui un negoci,
sap de la importància de no perdre clients. En una
situació límit de legalitats, en quin mercat es vol
posicionar? Si la distribució del mercat d’una empresa
amb productes de gran consum té una proporció de
gairebé 5 a 1. Pot sobreviure si, d’avui per demà, perd
el 50, el 60 o més de les seves vendes?

Les entitats bancàries van canviar de seu per dos
factors: una fugida de dipòsits cap a entitats amb seu
fora de Catalunya o per deixar-los “sota el matalàs”
(en la primera setmana del mes d’octubre la retirada
de dipòsits va suposar uns 6.000 milions, el 10% del
total); i la necessitat de continuar estant sota el
paraigües del Banc Central Europeu i, per tant,
continuar podent obtenir finançament a un cost
assumible (recordem que durant la bombolla
immobiliària els bancs en van endeutar amb crèdits

interbancaris de curt termini per oferir crèdits a llarg,
amb els problemes de tresoreria que això implica).

La primera importància ve determinada per a la
hisenda autonòmica a la qual aniran la liquidació dels
impostos. Fa anys vam veure la “guerra fiscal” entre
els governs de la Comunidad Autónoma de Madrid i la
Generalitat de Catalunya per la seu fiscal versus
efectiva per l’empresa Terra (impost de Actes Jurídics
i Documentals) i de Fomento de Construcciones y
Contratas (Impost de Societats).

Com que cal tenir una activitat real, de decisió, molts
directius acaben vivint on l’empresa té el domicili
social i fiscal, per tal d’evitar desplaçaments constants
(ja en tenim notícies d’executius traslladats fora de
Catalunya, a la nova seu fiscal).

A més a més, sempre es genera ocupació a l’entorn de
l’empresa de “més qualitat” que no a les “filials”. Així
mateix, al costat de la central els serveis de gestoria,
auditoria, preparació d’esdeveniments corporatius,
etc. sorgiran amb més força (tant pel volum econòmic
que poden contractar com per la possibilitat de
contractar operacions per a múltiples filials de cop)
que al costat d’una filial.

A tot això, tenim l’efecte personal. Un directiu sempre
veurà amb millors ulls fer noves inversions al costat de
la seu de l’empresa, o a retallar inversions primer a les
filials.

A tot això, evidentment, cal afegir l’ocupació induïda
per l’activitat generada per la central per la seva
activitat ordinària. Els mercats immobiliaris i de serveis
pugen, tancant-se un cercle que es retroalimenta per
la major renda de la població de l’entorn.

Segons les dades a les que hem tingut accés, a Lleida,
Tarragona i Girona no en queda cap empresa amb seu
social i fiscal que facturi més de 1.000 milions avui dia.
I a la província de Barcelona només en queden vuit, de
les quals quatre ja van dir que es replantejarien el seu
possible canvi si les circumstàncies política-
econòmiques no s’aclareixen. Per cert, sis d’aquestes
vuit empreses radiquen a la nostra comarca.
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Requadre

ECONOMIA CATALANA I DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

El futur i l’impacte de l’Aeroport de Barcelona-El Prat

Tothom hem sentit parlar del creixement del
transport aeri , tant per a persones com d’aeronaus.

El creixement dels vols entre 1990 i l’any 2007 va ser
del 184,6%. La segona meitat dels anys 90, desprès del
Jocs Olímpics, tenia increments anuals superior als
dos dígits, la qual cosa va fer pensar que en molt poc
temps estaria col·lapsat.

Tots hem vist com es construïa la Terminal 1 de
l’aeroport de Barcelona, inaugurada l’any 2009. Com
passa de vegades amb infraestructures que triguen
anys en materialitzar-se, la inauguració va produir-se
als inicis de la crisi de 2007, amb unes disminucions
d’operacions del 8,45% l’any 2008 i del 13,2% l’any
2009. Amb aquesta ampliació es permet gestionar un
moviment de 55 milions de passatgers. En els deu
primers mesos de 2017 portem 272.282 moviments
d’aeronaus, que implica un creixement acumulat de
més del 5 per cent. Per quan surti aquest informe
encara no tindrem disponible les dades de novembre i
desembre, amb la qual cosa no sabem si s’ha superat
les xifres del 2008 (314.435 aeronaus), lluny encara del
rècord d’operacions de l’any 2007 (343.473).

Parlant respecte al moviment de passatgers, el

creixement de viatgers des de l’any 1990 (amb 9
milions) fins a l’actualitat (més de 44 milions) ha
suposat quintuplicar les persones que passen per les
terminals de l’aeroport de Barcelona-El Prat. D’aquest
creixement, els passatges nacionals han passat de 5,5
milions l’any 1990 a 11,8 milions l’any 2016. I aquest
any 2017 tenim unes taxes d’increment de més del 8%.
En el transport de viatgers internacionals, l’increment
ha estat espectacular. Hem passat de poc més de 3
milions de passatgers internacionals l’any 1990 a més
de 32 milions l’any 2016.

En el moviment de mercaderies, l’altra pota per tal
d’augmentar el número de vols de qualsevol aeroport,
el de Barcelona ha sofert una caiguda importantíssima
en els moviments nacionals (de més del 81%) degut a
la millora en el transport terrestre i ferroviari. Per
contra, afavorint la rendibilitat dels vols
internacionals, tenim un increment del transport de
les mercaderies internacionals de casi 30.000 a més
de 126.000 tones des de l’any 1991 fins l’any 2016.
L’any passat, 2017, portàvem un creixement de “doble
dígit” fins l’octubre (+18%).

Amb aquestes xifres de creixement, no sobta que es
parli d’un possible nou col·lapse (cap a 2023 o 2025) i
ja es preveu una nova ampliació amb la nova T1S.

Resum dels principals indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'economia espanyola i catalana III/2017 II/2017 I/2017 IV/2016 III/2016

Producte Interior Brut d'Espanya En % 3,1 3,1 3,0 3,2 3,2

Taxa d'atur d'Espanya En % 16,4 17,1 18,2 18,4 18,9

Inflació d'Espanya
Variació interanual 

en % 1,8 1,5 2,3 1,6 -0,1

Producte Interior Brut de Catalunya En % 3,4 2,8 2,5 2,8 3,4

Taxa d'atur de Catalunya En % 12,5 13,2 15,3 15,3 14,6

Inflació Catalunya En % 2,1 1,7 2,5 2,1 0,4

Indicadors d'economia de l'Hospitalet i el Baix 
Llobregat

III/2017 II/2017 I/2017 IV/2016 III/2016

Afiliació a la Seguretat Social
Variació interanual 

en % 5,9 3,5 3,7 4,7 4,9

Atur registrat
Variació interanual 

en % -13,7 -15,0 -13,5 -13,5 -12,9

Contractes de treball Valors absoluts 103.428 94.608 91.031 79.235 87.891

Treballadors autònoms Valors absoluts 62.160 61.932 61.759 61.623 61.202

Treballadors assalariats (tots el règims) Valors absoluts 332.404 322.724 323.807 322.045 316.432

Nombre d'empreses Valors absoluts 27.434 27.641 27.467 27.361 26.946


