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Un any més, el Consell Econòmic i Social de Barcelona presenta la

Memòria Socioeconòmica de la ciutat, que ara correspon a l’any 1998.

Aquesta Memòria Socioeconòmica integra la descripció i l’anàlisi de les

principals variables, demogràfiques, econòmiques, laborals i relatives a la

qualitat de vida amb valoracions i propostes que les institucions i orga-

nitzacions que componen el CESB, l’ , els sindi-

cats i la i l’organització

empresarial han consensuat en el si de la

Comissió Executiva. Aquesta és la principal particularitat de la memòria

del CESB i la que li atorga un valor especial com a diagnosi i valoració

compartida.

Volem subratllar que la Memòria d’enguany incorpora com a principal

novetat algunes aportacions realitzades des de les Universitats i que enri-

queixen el contingut de la part descriptiva elaborada per la 

. En concret ens referim al

desenvolupament de l’apartat de relacions laborals realitzat per un equip

de treball dirigit pel Professor Jaime Rodríguez Pascual,

, la mono-

grafia sobre bones pràctiques en la concertació col·lectiva realitzada per

,

sota la direcció de la catedràtica i finalment a l’estudi

sobre el temps i la ciutat elaborat pel 

, dirigit

pel catedràtic Fausto Miguélez.

1998 va ser en general un any en què es van mantenir bons ritmes de crei-

xement de l’economia i de l’ocupació, així com d’atracció d’inversions i de

visitants a Barcelona. D’altra banda es comencen a detectar alguns

avanços en relació als grans projectes d’inversió pendents a la ciutat,

alguns dels quals com l’ampliació de l’aeroport o la línia de l’AVE s’han

concretat en el transcurs de 1999. No obstant encara segueix sent preo-

cupant l’endarreriment de Barcelona en relació a algunes grans infras-

tructures com l’estació de la Sagrera, l’ampliació del Port i, molt especial-

ment, la xarxa de transport públic metropolità.
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Un altre element nou de l’any 1998 ha estat la plena vigència de la trans-

ferència de les polítiques actives d’ocupació a l’administració de la

Generalitat. Des de diverses instàncies s’ha lamentat que aquesta des-

centralització no hagi comportat avanços significatius en agilitat, proximi-

tat, transparència i innovació en la gestió de les polítiques actives. 

Malgrat el bon moment econòmic, alguns col·lectius encara tenen serio-

ses dificultats per accedir a un lloc de treball de qualitat, especialment els

aturats de llarga durada. També s’ha observat com la incorporació de

dones en el mercat de treball no ha avançat a un ritme suficient i, final-

ment, s’ha evidenciat com la precarietat de l’ocupació especialment entre

els joves es mantenia a uns nivells mots alts. Tots aquests elements refor-

cen el compromís de totes les institucions i organitzacions que compo-

sem el CESB per avançar en l’aplicació de polítiques actives d’ocupació i

en la formació. Pensem que en aquest escenari, assegurar la igualtat d’o-

portunitats per a l’accés a les noves tecnologies en el camp laboral i

empresarial, les accions positives per a les dones i els col·lectius de difícil

inserció, així com continuar avançant en l’estímul de l’esperit d’empresa i

en la identificació i desenvolupament dels jaciments d’ocupació són ele-

ments estratègics en els quals cal continuar aprofundint.

Aquesta serà la darrera Memòria del CESB que es publicarà abans del

2000. Per aquest motiu hem volgut incorporar a l’apartat de Perspectives

algunes reflexions amb una visió a mig termini sobre alguns dels princi-

pals reptes que tenim plantejats per iniciar amb bon peu el nou segle.

Esperem que aquestes reflexions estimulin decisions i contribucions que

ens permetin fer que la Barcelona del segle XXI sigui més pròspera, amb

més cohesió social, més solidaria, més participativa, més sostenible, amb

més qualitat de vida i amb ocupació de qualitat per a totes les persones

que hi viuen i hi treballen.

MARAVILLAS ROJO ALBERT MIRALLES
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1. EL CAPITAL HUMÀ

Si l’evolució demogràfica constitueix la base que sustenta el funcionament

del mercat de treball i de l’economia en el seu conjunt, un altre element

que el determina és la qualificació i el nivell educatiu de la població. Els

experts confirmen el paper clau de la formació en el creixement econòmic,

i coincideixen a afirmar que el “capital humà” acumulat en un àmbit

espaial concret és un dels principals determinants de la seva competitivi-

tat, del nivell d’ocupació i de les seves possibilitats de  desenvolupament.  

Barcelona, amb el seu projecte de “ciutat del coneixement”, ha fet una

aposta decidida per  la potenciació de la formació, les noves tecnologies i

la recerca com a  factors estratègics per al futur. Aquesta opció s’emmar-

ca en un context en que es constata com les economies europees tenen

dificultats per a competir amb els EUA o el Japó en matèria de capital

humà. També a casa nostra, els diversos agents econòmics i socials han

posat recentment de manifest el dèficit de treballadors amb una qualifica-

ció que respongui adequadament als requeriments de determinades bran-

ques productives.

Per tal d’incidir en aquest terreny, cal partir d’un diagnòstic acurat sobre

l’estructura educativa de la població de Barcelona i la seva evolució en els

darrers anys, molt relacionades amb la dinàmica global de Catalunya. Un

recent estudi proporciona una interessant anàlisi global del cas català, que

incorpora variables com els diversos grups d’edat, les categories profes-

sionals i la procedència geogràfica de la població.      

A  Catalunya, durant els darrers trenta anys s’ha produït una profunda

transformació de l’estructura educativa de la població, que ha comportat

una notable millora dels nivells de formació: s’ha assolit la plena escola-

rització dels joves, s’ha consolidat un ampli sector amb estudis secunda-

ris i intermedis, i ha augmentat considerablement el segment de la pobla-

ció amb accés als estudis superiors.
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Aquesta millora del nivell educatiu es concentra a les generacions més

joves (16-24 anys). L’any 1996, més del 55% dels membres d’aquest

col.lectiu havia acabat, com a mínim, estudis secundaris. Malgrat aques-

ta millora, els dèficits heretats del passat fan que l’estructura educativa de

la població catalana sigui encara de tipus piramidal: l’any 1996, el 68% de

la població amb 16 o més anys tenia com a màxim estudis primaris; el

22%, estudis secundaris (ja fossin de BUP o de FP), i el 10% estudis supe-

riors. Els països més desenvolupats es solen caracteritzar per una estruc-

tura de tipus hexagonal, amb el gruix de la població havent acabat estudis

primaris o secundaris, i uns percentatges més baixos en el grup que no

arriba als estudis primaris o amb estudis superiors.

L’augment net de la qualificació durant els darrers anys ha contribuït a un

profund procés de reestructuració productiva, que s’ha traduït en la des-

trucció de nombrosos llocs de treball no qualificats o de baixa qualificació

-fonamentalment, als sectors primari i industrial- i la creació de molts

altres amb més requeriments de formació -concentrats particularment als

serveis-. Les branques més dinàmiques del terciari han estat els serveis

públics, els serveis a les empreses i els serveis financers.   

12

Generació Origen Sense GE EGB BUP FP Univ.

Nascuts 1979-1971 Català 5,4 39,1 26,7 22,3 6,5

No català 7,6 37 25 22,3 8,1

Nascuts 1970-1949 Català 17,3 29,2 13,2 19,1 21,2

No català 42,2 28,1 8,2 11,2 10,3

Nascuts 1950 Català 63,2 16,6 4,2 7,5 8,5

No català 82 10,4 1,8 2,4 3,4

TOTAL Català 32 27 13,2 15,5 12,3

No català 70,3 15,5 4 5 5,2

NIVELL EDUCATIU PER EDAT I ORIGEN A CATALUNYA
(% sobre la població més gran de 16 anys)

FONT: MARTINEZ CELORRIO,X., (1988) “Capital humà i innovació a Catalunya”,

a La societat catalana, Institut d’Estadística de Catalunya



Per categories professionals, pot constar-se com els llicenciats universita-

ris es concentren en els grups dels professionals i directius. El nivell de

formació dels empresaris propietaris és molt inferior, i l’any 1996 més del

65% dels membres d’aquest col.lectiu no superaven els estudis primaris.

De tota manera, els nivells formatius baixos es concentren particularment

a les categories professionals inferiors. D’altra banda, cal remarcar la

millora del nivell educatiu de certes categories intermèdies -administra-

tius, tècnics auxiliars, etc.- que si ha contribuït a elevar el seu prestigi pro-

fessional revela també l’existència de situacions de subocupació.

13

<EGB EGB BUP FP Univ. TOTAL

Empresaris-propietaris 43 25 13 11 8 100

Directius 4,4 12,8 23 12 47,8 100

Professionals 0,5 0,2 4 3,6 91,7 100

Tècnics auxiliars 6 22,6 22,6 29,4 19,4 100

Administratius 9,5 25 24 27,5 14 100

Empleats serveis 30 34,5 11,2 19,3 5 100

Pagesos 57 17,2 10 11,5 4 100

Operaris qualificats 49 30,5 3,5 16 1 100

Operaris semiqualificats 45 37 5 11,4 1,6 100

Operaris no qualificats 55,5 29,2 4,4 10,6 0,3 100

TOTAL 31 25,6 10,4 15,8 17,2 100

NIVELL EDUCATIU PER CATEGORIES PROFESSIONALS A CATALUNYA 1996
(percentatges sobre el total de cada categoria)

FONT: MARTINEZ CELORRIO,X., (1988) “Capital humà i innovació a Catalunya”,

a La societat catalana, Institut d’Estadística de Catalunya



Un component especialment rellevant del capital humà d’un territori

determinat és la despesa en R&D. Catalunya, que concentra el 17% dels

investigadors i científics espanyols, ha multiplicat de forma espectacular

la seva producció científica en els darrers 15 anys.

De tota manera, segons el Pla de Recerca de la Generalitat, la despesa

total destinada a aquest apartat representa només l’1% del VAB, percen-

tatge similar al del conjunt d’Espanya però allunyat de la mitjana europea

(2%). 

Augmentar aquesta despesa esdevé, per tant, un requeriment d’im-

portància estratègica pel desenvolupament de l’economia catalana.
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2. DINÀMIQUES METROPOLITANES

Per a situar adequadament la realitat demogràfica de la ciutat i les tendèn-

cies que es detecten de cara al futur s’ha d’entendre Barcelona inclosa en

el seu àmbit real, que és el que configura la realitat metropolitana en les

seves diferents accepcions.

La delimitació i definició de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és pot fer a

partir de determinades realitats administratives, com poden ser l’Àrea

Metropolitana de Barcelona (antiga CMB) o la Regió Metropolitana (set

comarques)1, o en base a la realitat econòmica i demogràfica que deter-

mina l’existència d’una àrea de treball amb un elevat nivell d’integració

entre els municipis que la conformen. 

Amb la metodologia europea d’identificació d’àrees metropolitanes, la

Regió Urbana Funcional (RUF) de Barcelona estaria formada per 131 muni-

cipis 2 , amb una població de 4,1 milions i més d’un 1,5 milions de llocs

de treball. Aquesta àrea no coincideix exactament amb la Regió

Metropolitana de Barcelona, ja que engloba municipis que no hi estan

inclosos i n’hi d’altres, entre ells bona part de l’Alt Penedès i el Garraf que

no formen part d’aquesta RUF. Dins d’aquesta Regió, es diferencia una

zona de continu urbà, que agrupant menys de la meitat de superfície de la

Regió, concentra un 90% de la població, i un nucli de fort potencial

econòmic que agrupa 46 municipis amb una població de 3,6 milions d’ha-

bitants. Tots els indicis apunten a que aquesta regió està estenent-se cla-

rament, especialment cap a la part sud de Barcelona, en direcció a

Tarragona. 

Sembla convenient observar la dinàmica dels moviments demogràfics

succeïts en l’interior d’aquesta àrea i no limitar-se només al que succeeix

15

1 Barcelonés, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Garraf i Alt Penedès.

2 Salvador, N., Mora, C., i Salvat, E,, (1997), "La Regió Urbana Funcional de Barcelona en el context europeu",

Revista Econòmica de Catalunya no 33



a la ciutat. Els àmbits que es prenen com a punt de referència són bàsica-

ment els administratius: la ciutat de Barcelona, els municipis situats en

l’interior de les Rondes, l’Àrea Metropolitana, la Regió Metropolitana i

Catalunya.

Entre 1991 i 1996 els moviments migratoris tant a Catalunya com a l’àrea

són bàsicament de caràcter intern, i responen fonamentalment a les

següents orientacions:

- de dins cap a fora, o sigui des del nucli cap a la perifèria de la metròpoli.

- de dalt cap a baix, des dels municipis grans als petits.

Els moviments interns a la Regió Metropolitana han estat molt intensos

aquests darrers  anys, amb una tendència a l’extensió i la desconcentració.

La principal motivació de les migracions ha estat de caràcter residencial i

no econòmic, com ho van ser la major part de les migracions anteriors als

anys 80s. 
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Destinació Barcelona Resta Conurbació Resta  Àrea Resta Regió Total Regió Resta Total 

Origen Rondes Metropol. Metropol. Metropol. Catalunya Catalunya

Barcelona 0 -7.483 -17.686 -45.711 -70.880 -20.217 -91.097

Resta Conurbació Rondes 7.483 0 -10.762 -20.347 -23.626 -8.621 -32.247

Resta  Àrea Metropolitana 17.686 10.762 0 -5.953 22.495 -3.654 18.841

Resta Regió Metropolitana 45.711 20.347 5.953 0 72.011 -4.860 67.151

Total Regió Metropolitana 70.880 23.626 -22.495 -72.011 0 -37.352 -37.352

Resta Catalunya 20.217 8.621 3.654 4.860 37.352 0 37.352

Total Catalunya 91.097 32.247 -18.841 -67.151 37.352 -37.352 0

MIGRACIONS DE CATALUNYA PER ÀMBITS TERRITORIALS, 1991-96
Saldos entre àmbits 

Font: Serra, Josep (1997), Migracions metropolitanes i desconcentració demogràfica, Revista Econòmica de Ca t a l u n y a. No 3 3



En termes generals, els motius del canvi de residència són dos:

- La recerca del primer habitatge assequible, l’origen és fonamentalment

la ciutat de Barcelona i les altres grans ciutats i la destinació són les ciu-

tats de volum mitjà i de nivell sòcio-econòmic mitjà o mitjà-baix.

- El desig de millora respecte l’habitatge actual, que es dirigeix a munici-

pis de tamany mitjà-petit i de nivell sòcio-econòmic alt-mitjà.

Seguint el model de les metròpolis europees, i les grans ciutats espanyo-

les, la ciutat de Barcelona cedeix població a la resta d’àrees, especialment

amb els municipis de la Regió que no formen part de l’Àrea. El mateix

comportament s’observa a l’interior de les Rondes (sense comptar

Barcelona). Així es constata la tendència de deconcentració des del centre,

i s’afavoreixen els municipis més llunyans.

L’altra orientació és la de ciutats grans a petites, a més de Barcelona, mos-

tren dinàmica el conjunt de municipis amb una població entre 50.000 i

300.000 habitants. 

Tots aquests moviments afavoreixen la integració de l’àrea, el reforçament

del mercat de treball metropolità i una millor complementarietat d’usos

entre els diversos territoris de la Regió Metropolitana.

Per als anys immediatament posteriors al 1996, sembla que l’evolució de

les dinàmiques metropolitanes es mantindrà en la mateixa direcció, però

es preveu a mig termini un descens d’aquesta desconcentració per la con-

fluència de diferents factors, com el fet que les persones que accediran a

l’edat de l’emancipació (el que suposa recerca d’habitatge) tendeixen a

disminuir pel descens de la natalitat, la incidència de les mesures dels

ajuntaments per retenir població (promoció d’habitatges accessibles,

rehabilitacions) i l’important volum d’habitatges desocupats derivat de les

emigracions.
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3. MOVIMENT DEMOGRÀFIC

M O V I M E N T  N A T U R A L

El nombre de naixements a la ciutat va ser l’any 1998 de 11.659 nens, uns

500 menys que l’any anterior, situant-se al nivell més baix dels darrers

temps. No s’ha consolidat doncs la tendència detectada l’any anterior de

certa recuperació de la natalitat, fonamentada en l’arribada de les genera-

cions més plenes a l’edat més habitual actualment de tenir fills. L’any 1998

la mitjana d’edat de la mare a Barcelona va ser de 31,4 anys, edat que es

situa en l’estrat d’entre 30 i 35 anys, un dels més nombrosos a la ciutat.

Situació similar ha succeït a Catalunya, on s’ha produït un estancament en

la natalitat. 

Per la seva part, la mortalitat s’ha incrementat lleugerament, però no fins

als nivells més elevats en que ha arribat durant la present dècada. Com a

resultat de tot això s’ha generat un saldo vegetatiu negatiu de més de

3.500 persones, més o menys en la mitjana d’aquests darrers anys.
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Natalitat Mortalitat Saldo vegetatiu

1990 12.689 16.919 -4.230

1991 12,667 15.568 -2.901

1992 13.356 15.236 -1.880

1993 12.641 15.633 -2.992

1994 12.519 16.674 -4.155

1995 12.122 16.917 -4.795

1996 11.945 15.895 -3.950

1997 12.161 14.790 -2.629

1998 11.659 15.331 -3.672

MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona
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Efectivament, la taxa de natalitat s’ha reduït una mica, després de dos

anys d’augment gradual. Caldrà comprovar si aquesta situació continua

en els propers anys, o si bé es produeix el previst repunt de la natalitat i

aquest any simplement ha estat un parèntesi.

Aquesta taxa de natalitat és similar a la de les ciutats del sud d’Europa

(Roma, Madrid o Milà), entre 1 i 1,5 punts inferior a les de les ciutats del

centre (Munic, Viena o Frankfurt) i força allunyada de les del Nord (com

Oslo, Estocolm o Amsterdam) que assenyalen taxes entre el 12 i 15 per mil.

La taxa de mortalitat ha tornat a depassar aquest any el llindar del 10 per

mil, el que és lògic donat el  pes dels estrats de més edat en la població

barcelonina, pot suposar en el futur un cert ascens de la mortalitat, tot i

que l’esperança de vida continua millorant a la ciutat.

En tots els districtes el nombre de defuncions supera el de naixements,

amb l’excepció de Sant Gervasi. L’Eixample i Ciutat Vella són els que pre-

senten un saldo vegetatiu més negatiu, i entre tots dos concentren gaire-

bé el 50% del de la ciutat. Això es deu a l’estructura de població més enve-

llida d’aquests districtes

Natalitat Mortalitat Esperança  vida

1990 7,5 9,9 77,1

1991 7,7 9,5 76,8

1992 8,2 9,3 77,2

1993 7,7 9,6 77,6

1994 7,7 10,3 77,6

1995 7,5 10,5 77,7

1996 7,9 10,5 78,5

1997 8,1 9,8 78,8

1998 7,8 10,2

TAXES DE NATALITAT, MORTALITAT I ESPERANÇA DE VIDA

Nota: Les taxes són en tant per 1.000 habitants

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona
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El moviment natural de la població respecte l’any anterior és negatiu a tots

els districtes de la ciutat, amb l’excepció altre vegada de Sarrià-Sant

Gervasi.

Natalitat Mortalitat Saldo Saldo vegeta./

vegetatiu Població

Ciutat Vella 663 1.317 -654 -0,79

Eixample 1.910 3.034 -1.124 -0,45

Sants-Montjuïc 1.278 1.759 -481 -0,29

Les Corts 607 636 -29 -0,04

Sarrià-Sant Gervasi 1.285 1.168 117 0,09

Gràcia 874 1.303 -429 -0,37

Horta-Guinardó 1.209 1.510 -301 -0,18

Nou Barris 1.220 1.576 -356 -0,21

Sant Andreu 978 1.172 -194 -0,14

Sant Martí 1.635 1.856 -221 -0,11

BARCELONA 11.659 15.331 -3.672 -0,24

MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ PER DISTRICTES 1998

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÖ PER DISTRICTES 1997-98

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona
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M O V I M E N T  M I G R A T O R I

L’any 1998 la ciutat va rebre més de 23.000 immigrants, la xifra més alta

registrada a Barcelona des de 1967, el que podria donar a entendre la

presència d’un cert fenomen de recentralització de la població cap a la ciu-

tat, procés que ja ha succeït en un bon nombre de ciutats madures euro-

pees. En aquest sentit cal situar el procés d’augment de l’atractivitat resi-

dencial al centre de Barcelona. L’emigració però, continua essent força

superior, amb més de 38.000 persones. El saldo migratori negatiu lleuge-

rament inferior a la mitjana dels anys 90s es va xifrar en unes 15.000 per-

sones.

Entre els principal municipis receptors de la població provinent de la ciu-

tat es troben Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet del Llobregat i

Castelldefels. La immigració procedeix bàsicament de l’Hospitalet,

Badalona i Santa Coloma de Gramanet.

Immigració Emigració Saldo migratori

1990 14.962 28.936 -13.974

1991 8.746 20.793 -12.047

1992 11.466 27.065 -15.599

1993 14.178 32.556 -18.378

1994 15.865 36.412 -20.547

1995 19.708 40.317 -20.609

1996 11.028 32.223 -21.195

1997 19.327 32.241 -12.914

1998 23.207 38.245 -15.038

MOVIMENT MIGRATORI A BARCELONA

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona



Tots els districtes cedeixen població. Els que experimenten una menor pèr-

dua -en termes relatius- són Ciutat Vella i l’Eixample, els més atractius pels

immigrants. En l’altre extrem es situen Nou Barris i Horta-Guinardó.

L’al.ludida recentralització per tant afavoriria clarament al nucli històric de

la ciutat.
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Immigració Emigració Saldo migratori Saldo migratori/

Població

Ciutat Vella 1.887 2.346 -459 -0,55

Eixample 4.363 5.791 -1.428 -0,57

Sants-Montjuïc 3.128 4.784 -1.656 -0,99

Les Corts 1.647 2.258 -611 -0,75

Sarrià-Sant Gervasi 2.157 3.129 -972 -0,75

Gràcia 1.731 2.749 -1.018 -0,88

Horta-Guinardó 1.728 4.193 -2.465 -1,45

Nou Barris 2.135 4.709 -2.574 -1,51

Sant Andreu 1.634 3.216 -1.582 -1,17

Sant Martí 2.797 5.070 -2.273 -1,11

BARCELONA 23.207 38.245 -15.038 -1

CREIXEMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ PER DISTRICTES 1998

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona
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SITUACIÓ

ECONÒMICA

AL 1998

2



1. MARC ECONÒMIC INTERNACIONAL

L’evolució econòmica durant l’any 1998 a les principals economies occi-

dentals s’ha caracteritzat per la continuació d’un cert clima expansiu. A

partir de mitjans d’any però, s´observaba l´inici d´un ralentiment en els

ritmes de creixement d’aquests països -excepte Estats Units- degut a la

persistència de la recessió al Japó i a les crisis financeres de Rússia i

Amèrica Llatina que es van manifestar  amb intensitat en aquelles dates.

Una de les principals conseqüències de la inestabilitat financera a nivell

mundial ha estat un alentiment en el procés d’augment del comerç mun-

dial: l’any 1998 el volum de mercaderies creix al 3,5% sobre el 10% de l’any

anterior 3 . Les recessions de caràcter regional (Rússia, Amèrica Llatina i

Japó-Sudest asiàtic) han afectat la bona marxa de l’economia dels països

occidentals mitjançant un estancament del sector exterior.

La Unió Europea ha presentat un comportament més expansiu que l’any

anterior (mig punt més). En el transcurs de l’any però, s’han desaccelerat

els ritmes de creixement, ja que mentre al primer trimestre l’UE-11 creixia

a un 3,8%, a l’últim només ho feia al 2,4%.
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1997 1998

Unió Europea 2,5 3

Alemanya 2,2 2,5

França 2,3 3,2

Regne Unit 3,5 2,1

Espanya 3,5 3,8

Itàlia 1,5 1,4

Estats Units 3,9 3,9

Japó 1,4 -2,9

CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT
(Taxa real de variació)

Font:OCDE i INE

3 En termes de valor, hi ha una caiguda del 2%



La base del creixement econòmic ha variat entre els dos darrers anys.

Mentre l’any 1997 les exportacions i la inversió van ser els principals

motors de l’activitat, al 1998 el consum privat pren el relleu -situant-se

pràcticament en màxims històrics-, mentre la producció industrial s’es-

tanca degut al deteriorament de la demanda externa. Aquesta confiança

dels consumidors europeus es va veure afavorida pel descens de l’atur i

els reduïts nivells dels tipus d’interès i de la inflació. És de preveure que

aquesta situació es mantingui durant l’any 1999 i faciliti que l’Unió

Europea pugui atenuar considerablement els efectes negatius derivats de

les convulsions financeres.

Entre els principals països de la Unió Europea, s’han produït comporta-

ments diferents, tot i trobar-se en un procés de convergència nominal de

les seves economies (tipus d’interès, tipus de canvi, inflació...). D’entre les

economies més potents del continent, França i Espanya mantenen una

situació econòmica força dinàmica, basada en la fortalesa de la demanda

interna. Alemanya ha experimentat un fort afebliment en la segona meitat

de l’any, degut a la desacceleració de l’activitat productiva i del consum, el

qual és preveu reactivar l’any 1999 mitjançant la reforma fiscal (que ha de

suposar un descens de la pressió fiscal) i els increments salarials regis-

trats. Finalment, Itàlia és un dels països més estancats de l’UEM degut

tant als esforços (política fiscal restrictiva) que va haver de realitzar per

complir els criteris de Maastricht com a la importància del sector exporta-

dor en la seva economia, el que l’ha fet més vulnerable a les convulsions

financeres internacionals.

El Regne Unit, un dels països que no ha accedit a la Unió Econòmica i

Monetària, es troba en una fase més avançada del cicle econòmic, va patir

una important reducció en el creixement del PIB i unes taxes d’inflació

superiors a la mitjana de l’UEM.

La situació al Japó és força preocupant: ha enregistrat cinc trimestres

seguits de descens de l’activitat, bàsicament a causa del considerable

recés de la demanda interna (-3,5%) i a la desacceleració de les exporta-
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cions destinades als països del Sud-est asiàtic. Conjuntament amb les

polítiques de sanejament del sistema financer amb importants ajuts

públics, el govern ha emprès polítiques fiscals i monetàries destinades a

combatre l’increment de l’atur i la situació de deflació. Seria aconsellable

acompanyar aquestes mesures amb altres que afavoreixin la lliure com-

petència. Aquestes mesures encara no han tingut efectes perceptibles en

les principals indicadors econòmics que suposin un procés de recupera-

ció econòmica.
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1997 1998

Unió Europea 11,6 11

Alemanya 11,5 11,1

França 12,5 11,8

Regne Unit 5,5 4,7

Espanya 20,3 18,2

Itàlia 12,3 12,3

Estats Units 4,9 4,5

Japó 3,4 4,1

TAXA D'ATUR
(% població activa)

Font:OCDE i INE

1997 1998

Unió Europea 1,6 1,1

Alemanya 1,9 0,9

França 1,2 0,6

Regne Unit 3,1 3.4

Espanya 2 1,4

Itàlia 1,8 1,7

Estats Units 2,3 1,6

Japó 1,7 0,6

PREUS AL CONSUM
(Taxa real de variació)

Font:OCDE i INE



Estats Units en canvi, mostra una evolució molt dinàmica de la seva eco-

nomia. L’expansió està fonamentada en el comportament de la demanda

interna, principalment el consum privat i el mercat residencial. De

moment, aquesta situació no ha ocasionat tensions inflacionistes, degut

al manteniment de la contenció salarial i el superàvit pressupostari. Com

a resultat de l’elevat nivell de consum intern i la pèrdua de capacitat de

compra dels països afectats per la crisi financera, el dèficit comercial ame-

ricà va augmentar un 50% l’any 1998. Hi ha dubtes sobre la capacitat de

mantenir la magnitud d’aquest dèficit comercial -que estimula decisiva-

ment l’activitat a altres llocs del món- sustentat per la fortalesa del con-

sum dels Estats Units, que és afavorit per factors tant volàtils com la situa-

ció de la Borsa americana.

Les expectatives per a la marxa de l´economia espanyola són optimistes.

A les últimes previsions oficials dels organismes internacionals, es consi-

dera que el creixement econòmic d´Espanya anirà per davant de la mitja-

na de la Unió Europea, i força millor que els països principals tant al 1999

com al 2000.
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Font: OCDE I INE

CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT



Fins i tot, el Fons Monetari Internacional i l´Unió Europea situen els crei-

xements espanyols esperats al mateix nivell o per sobre dels de l´econo-

mia americana. La OCDE també ho veu així per al 2000 i només 3 dèci-

mes per sota per al 1999.

Ara bé, en termes d´inflació, es preveuen més tensions a l´economia

espanyola que a les demés dels països industrialitzats.

I en quant a l´atur, es continuen pronosticant millores, però que no ens

permeten encara, ni de lluny, situar les mitjanes espanyoles a nivell del

nostre entorn.
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OCDE FMI Comissió Europea

1999 2000 1999 2000 1999 2000

Estats Units 4,2 4,4 4,5 4,7 4,7 5,1

Japó 4,9 5,3 4,8 4,9 4,7 4,8

Alemanya 10,7 10,0 10,9 10,8 9,0 8,7

França 11,3 10,8 11,4 11,1 11,5 11,0

Itàlia 12,1 11,9 12,2 12,0 12,2 11,9

Espanya 17,4 16,2 17,7 17,1 17,3 15,8

UE-11 11,2 10,6 10,4 9,9

Unió Europea 10,1 9,8 9,6 9,2

REVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A 1999 I 2000

PIB Creixement econòmic en %

OCDE FMI Comissió Europea

1999 2000 1999 2000 1999 2000

Estats Units 1.1 1,5 2,1 2,4 2,3 1,7

Japó -0,7 -0,6 -0,2 -0,2 -0,6 -0,1

Alemanya 0,9 1,3 0,6 1,0 0,7 1,3

França 0,9 1,1 0,5 1,1 0,5 1,1

Itàlia 2,3 1,5 1,3 1,5 1,8 1,9

Espanya 2,5 2,6 1,8 2,1 1,8 1,9

UE-11 1,4 1,5 1,0 1,4 1,2 1,5

Unió Europea 1,7 1,7 1,3 1,6

Inflació. En percentatge

Taxa d'atur. En percentatge  S/població activa

OCDE FMI Comissió Europea

1999 2000 1999 2000 1999 2000

Estats Units 3,6 2,0 3,3 2,2 2,7 2,2

Japó -0,9 0,0 -1,4 0,3 -1,3 0,5

Alemanya 1,7 2,3 1,5 2,8 1,7 2,4

França 2,3 2,6 2,2 2,9 2,3 2,7

Itàlia 1,4 2,2 1,5 2,4 1,6 2,3

Espanya 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,5

UE-11 2,1 2,6 2,0 2,9 2,2 2,7

Unió Europea 1,9 2,4 2,1 2,7

Font: OCDE (Maig 1999), FMI (abril 199) i Comissió Europea (Març 1999).



2. SITUACIÓ ECONÒMICA A ESPANYA

En el conjunt de l’any 1998, la taxa real de creixement del PIB espanyol 4

va ser del 3,8%, tres dècimes per sobre de la de l’any anterior. Aquesta taxa

-que intensifica la tendència expansiva iniciada els anys precedents- supe-

ra en un punt la registrada a la Unió Europea, i en un 1,6% la mitjana de

l’OCDE. El ritme de creixement va ser més elevat en la primera meitat de

l’any, amb una lleugera desacceleració al quart trimestre.

Aquesta evolució es va recolzar fonamentalment en el gran dinamisme de

la demanda interna, el creixement de la qual va representar un 5% del PIB.

El principal motor d’aquest increment va ser la formació bruta de capital

fix (que va augmentar en un 9%), mentre el consum privat creixia al

mateix ritme que el PIB.

En canvi, el saldo exterior va presentar un signe negatiu (-1,2%) per pri-

mera vegada en els darrers anys. Aquest resultat respon fonamentalment

a la desacceleració del creixement de les exportacions (que es van incre-

mentar en un 7,8%), associada al fre del comerç internacional en el segon

semestre i a la crisi financera asiàtica . Malgrat aquestes circumstàncies,

la demanda interna va propiciar que les importacions mantinguessin un

considerable dinamisme (10,6%). Com a conseqüència, el dèficit exterior

va experimentar un increment del 31,5% amb respecte a 1997.
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4 L'Institut Nacional d'Estadística, d'acord amb els nous criteris dissenyats per l'EUROSTAT, ha introduït 

després del tancament d'aquesta memòria diversos canvis en la metodologia de càlcul de la Comptabilitat

Nacional. Aquestes modificacions - que tenen per objecte principal la incorporació de l'economia 

submergida- han alterat la sèrie de valors i taxes de creixement del PIB. D'aquesta manera, i segons la nova

metodologia, el creixement real del PIB espanyol l'any 1998 va ser del 4%.

CREIXEMENT REAL DEL P.I.B. 1970 - 1998



E V O L U C I Ó  S E C T O R I A L

La construcció va ser el sector més dinàmic de l’economia espanyola

durant l’any 1998, amb una taxa de creixement del 6%. La indústria va

mantenir un ritme d’increment considerable (5,1%), mentre que els sector

terciari i primari registraven taxes més baixes (2,7 i 0,8%, respectivament),

però positives.
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CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 1998

(Demanda)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Mitjana anual

Consum privat 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8

Consum públic 1,8 1,8 1,6 1,2 1,6

PBCF 8,4 9,1 9,3 9,4 9,0

Construcció 5,0 6,2 7,1 7,8 6,5

Béns d’equipament 13,6 13,3 12,5 11,6 12,7

Demanda interna 4,7 5,0 4,9 4,9 4,9

Exportacions 10,6 8,6 6,5 5,9 7,8

Importacions 12,5 11,3 9,5 9,4 10,6

PIB 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8

CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 1998 

(Oferta)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Mitjana anual

Agricultura -2,7 0,5 2,3 3,1 0,8

Indústria 6 5,6 4,8 4,2 5,1

Construcció 4,8 5,8 6,5 6,8 6

Serveis 2,8 2,7 2,6 2,5 2,7

PIB 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8

Font: INE

Font: INE



Amb respecte a l’any anterior, cal remarcar l’acceleració del creixement del

sector de la construcció i la millor evolució del sector primari, que el 1997

havia  disminuït el seu producte total.  

O C U P A C I Ó ,  P R E U S  I  D È F I C I T  P Ú B L I C

Durant l’any 1998, la bona marxa de l’economia es va traduir amb claredat

en les principals magnituds del mercat de treball. El nombre d’ocupats es

va incrementar en un 3,3% durant l’any, fins a superar els 13.200.000. Cal

recordar que, en anys anteriors, l’assoliment d’una taxa de creixement de

l’economia notable no havia estat suficient per a fer possible un augment

equiparable dels llocs de treball. 

Els sectors on la creació de llocs de treball nets va créixer més intensa-

ment van ser la construcció  (5,2%) i la indústria (4,9%), mentre als ser-

veis mostrava una evolució més moderada, encara que significativa

(3,2%). Pel que fa a les modalitats contractuals, les mesures de reforma

de maig de 1997 van seguir fent sentir els seus efectes, propiciant un

increment dels contractes fixes (5,4%) més fort que el dels temporals

(3%). D’acord amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, l’atur es va

reduir en un 10%, fins assolir una taxa del 18,2 % a desembre de 1998. 

L’índex de preus al consum va baixar durant l’any fins a situar-se en un

1,4% al mes de desembre, un nou mínim històric que representa un des-

cens de 0,6 punts amb respecte al 1997. Els principals factors explicatius

d’aquesta evolució van ser la caiguda dels preus de l’energia i el compor-

tament  dels de l’alimentació. Dades que contrasten amb la tendència

alcista dels preus dels béns industrials no energètics i els serveis, que cal

relacionar amb el vigor de la demanda interna i -en el cas del terciari- amb

la seva menor obertura a la competència.

33



En el context de la nova Unió Econòmica i Monetària (UEM), un dels prin-

cipals compromisos adquirits pels estats que en formen part és el control

del dèficit públic. A Espanya, el dèficit de l’Estat en termes de caixa va ser

només de l’1,3% del PIB el 1998, la meitat del percentatge registrat l’any

anterior. Els ingressos van registrar un notable increment (5,3%), derivat

fonamentalment de l’augment de la recaptació dels impostos indirectes i

de l’impost de societats en una fase favorable del cicle econòmic. Pel que

fa a les despeses, es van reduir en un 0,3% amb respecte a 1997. La prin-

cipal causa d’aquesta evolució va ser la caiguda de la despesa corrent

(1,9%) -especialment intensa en el cas de la despesa financera, degut  a la

baixada dels tipus d’interès-. Cal remarcar el fort creixement de la despe-

sa de capital (16,3%).
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EVOLUCIÓ DELS PREUS AL CONSUM 1993-98



Per a 1999 es preveu la continuïtat de la fase expansiva que travessa l’e-

conomia espanyola, tot i que amb menor intensitat que l’any 1998 (la taxa

estimada de creixement real del PIB oscil.la entre el 3,2 i el 3,7%). Tal i com

ha succeït aquest darrer any, el creixement de l’economia es recolzaria

fonamentalment en el dinamisme de la demanda interna (tant del con-

sum com, en especial, de la inversió), mentre que el sector exterior expe-

rimentaria un cert empitjorament del seu saldo com a resultat de la desac-

celeració de les exportacions. L’evolució dels preus -especialment els dels

aliments i l’energia- es traduirà probablement en un repunt de l’IPC que

pot augmentar el diferencial d’inflació entre Espanya i els tres països

menys inflacionistes de la UEM. En canvi, tant l’atur com el dèficit públic

mantenen la tendència a la baixa que han mostrat durant els darrers anys.
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PREVISIÓNS MACROECONÒMIQUES PER  A ESPANYA

1998                                   Previsió 1999

MEH OCDE FMI BBV

PIB I AGREGATS

Consum privat 3,6 4,4 4,0 3,9

Consum públic 1,2 1,3  2,3

FBCF 9,1 9,2 7,5 8,1

Demanda interna 4,6 5,0 4,6 4,7

Exportacions 10,6 6,9 5,2 5,7

Importacions 12,4 11,7 8,5 9,7

Saldo exterior (% PIB) -0,8 -1,3 -1,4 -0,8 -1,7

Producte Interior Brut 3,8 3,7 3,3 3,4 3,2

IPC 1,4 2,4 2,2 2,1 2,3

Ocupació 3,5 3,2

Taxa d'atur 18,7 16,2 17,4 15,7

DèfIcit públic de les

Adm. Públiques (% PIB) -1,9 -1,4 -1,8 -1,6 -1,6

NOTA: La inflación de l'OCDE és el deflactor del consum privat



3. L’ECONOMIA CATALANA AL 1998

L’any 1998 l’economia catalana va continuar el procés expansiu iniciat

l’any 1995, creixent a un ritme del 4,1% anual, el que representa tres dèci-

mes més que la mitjana espanyola. Aquesta evolució és, a més, més posi-

tiva que l’any anterior quan el PIB es va incrementar un 3,9% . Tot i això,

cal fer notar les diferències de comportament en el transcurs de l’any, ja

que si bé al primer trimestre el ritme de creixement era del 4,7%, al darrer

trimestre havia disminuït fins a un 3,4%. Aquesta situació també va suc-

ceir a Espanya, encara que el fre va ser menys acusat.

Com al conjunt espanyol, la demanda interna va ser la gran protagonista

del creixement econòmic. El sector exterior va incidir a la baixa en el crei-

xement econòmic. Aquest fet s’intensifica durant l’any, derivat tant d’un

cert debilitament de les exportacions com de l’expansió de les importa-

cions. L’efecte de les crisis internacionals i la fortalesa de la demanda

interna són els factors determinants d’aquesta situació.

La formació bruta de capital va ser un dels principals motors de l’activitat,

ja que va mantenir durant tot l’any un comportament força expansiu,

assolint-se un 11,7% de mitjana anual, molt superior al 3,7% de l’any 1997

i pràcticament dos punts per sobre la mitjana espanyola. 
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CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 1998 DEMANDA
Taxa real de variació

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Mitjana anual

Demanda interna 5,6 6 5,7 5,5 5,7

Consum privat 3,9 3,8 3,7 4,0 3,9

Consum públic 3,7 4,2 4,1 3,3 3,8

For. bruta  de capital 11,4 12,9 12 10,6 11,7

Saldo exterior -0,6 -1,2 -1,4 -1,8 -1,3

PIB 4,7 4,4 3,9 3,4 4,1

Font: Imstitut d'Estadistica de Catalunya



L’altre motor va ser el consum privat, que va prosseguir amb el seu pro-

cés de recuperació amb un creixement proper al 4% l’any 1998, i que no

presenta encara símptomes de ralentiment. També el consum públic va

presentar una certa evolució alcista, amb una marxa molt més favorable

que la del conjunt d’Espanya.

E V O L U C I Ó  S E C T O R I A L

La construcció i la indústria van constituir els sectors d’activitat més dinà-

mics.

La construcció va experimentar una expansió progressiva durant l’any,

registrant els seus millors resultats en els subsectors de la construcció

d’habitatges i l’obra civil. Així, durant l’any 1998 la iniciació d’habitatges

de nova planta va augmentar un 20% i la licitació oficial d’obres va pujar

un 34%. Sembla que el primer component comença a presentar símpto-

mes d’afebliment, mentre l’obra civil encara continua guanyant impuls.
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CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 1998 OFERTA
Taxa real de variació

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Mitjana anual

Agricultura -0,5 2,2 3,6 3,6 2,2

Indústria 6,2 5,3 4,2 3,2 4,7

Construcció 6,1 7,1 7,5 7,6 7,1

Serveis 3,4 3,2 3 2,8 3,1

PIB 4,7 4,4 3,9 3,4 4,1

Font: Institut d’Estadística de Catalunya



La indústria, tot i mostrar uns resultats anuals positius -creix per sobre la

mitjana de l’economia-, té una tendència inversa a la de la construcció, o

sigui un gradual alentiment  en el transcurs de l’any. Mentre al primer tri-

mestre l’activitat industrial creixia al 6,2% -una mica per sobre la cons-

trucció-, al darrer ho feia al 3,2%, una taxa significativa si bé quatre punts

i mig per sota l’activitat constructora. Aquesta desacceleració es posa de

manifest també per l’índex de producció industrial, que creix gairebé la

meitat de l’any anterior.
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TAXA DE CREIXEMENT DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓ (%)

TAXA DE CREIXEMENT DEL PIB DE LA INDUSTRIA (%)



Entre els subsectors més dinàmics cal destacar el de material de transport

i material elèctric i electrònic. El primer directament relacionat amb la for-

talesa de la compra d’automòbils, un dels sectors als que s’ha dirigit pre-

ferentment la despesa privada, juntament amb l’adquisició d’habitatges -

altament incentivada pel baix preu del diner- Mentre que els més estan-

cats ha estat la indústria tèxtil, la indústria química i l’energia i aigua.

El sector terciari es mostra estable durant l’any, amb una certa tendència

d’alentiment. Dins dels servei, el sector comercial i turístic han estat els

que han tingut un comportament més favorable.

E N Q U E S T E S  D E  C O N J U N T U R A

L’any 1998, l’enquesta de conjuntura industrial de la Cambra de Comerç

de Barcelona va mostrar una certa pèrdua d’impuls respecte els resultats

de l’any anterior. El principal causant d’aquesta situació és el retrocés pro-

duït en la demanda externa. La situació i les perspectives, tot i no ser tant

bones com l’any anterior, cal qualificar-les com globalment positius.
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INDICADOR DE CONFIANÇA A LA INDÚSTRIA

nov-des 1997 set-oct 1998 nov-des 1998

Conjunt de la indústria 6 4 5

Producció i transformació de metalls -29 1 -23

Productes minerals no metal.lics 6 2 19

Indústria química -5 -1 -1

Productes metal.lics i maquinària 2 3 8

Material de transport 50 48 63

Alimentació, begudes i tabac 4 4 -2

Productes tèxtils, cuir, calçat, confecció -7 -11 -17

Paper i arts gràfiques 14 -5 -3

Fusta, suro i mobles 13 17 9

Transformats del cautxú i plàstic 4 13 4

Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Saldo: diferències entre els percentatges de respostes extremes



L’indicador de confiança de la indústria va mantenir-se en xifres positives

durant tot l’any, i als dos últims mesos de l’any va tenir un valor (+5) molt

proper al del mateix període de l’any anterior (+6). El sector de material de

transport i productes minerals no metàl·lics són els que varen registrar un

índex de confiança més favorable, que fins i tot supera als de l’any ante-

rior. D’altra banda, s’observa un empitjorament de les perspectives del

sector de producció tèxtil i del de paper i arts gràfiques. Aquests apareixen

com els més afectats pel recés de les exportacions.

La utilització de la capacitat productiva en la indústria mostra uns nivells

relativament elevats tant als dos darrers mesos de l’any com la que es pre-

veu pel 1999. La cartera de comandes disminueix lleugerament al darrer

trimestre de 1998, però les perspectives per al 1999 apunten a una certa

recuperació. El nivell d’estocs de productes elaborats va incrementar-se

bastant, i presenta indicis de preocupació en alguns sectors.
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Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Saldo: diferències entre els percentatges de respostes extremes

ENQUESTA D'INDÚSTRIA

nov-des 1997 set-oct 1998 nov-des 1998

Producció 

(respecte bimestre anterior) -22 36 -23

Vendes totals 

(respecte bimestre anterior) -19 35 -17

Cartera de comandes total 3 9 -2

Estocs de productes elaborats 2 5 5

Preus de venda 

(respecte bimestre anterior) 0 -16 -9

Utiltzació de la capacitat productiva 83,7 86,1 84,4

PERSPECTIVES

Producció 17 8 22

Vendes 18 7 24

Cartera de comandes 20 9 29

Utilització  capacitat productiva 84,2 86,1 85,5

Nombre de persones ocupades 

(var. en %) -0,6 -0,7 -0,6



Les primeres dades de l’any 1999 permeten afirmar que la desacceleració

del sector industrial registrada l’any 1998 sembla haver-se frenat.

Dins dels serveis, el comerç minorista va estar un dels sectors amb un

comportament més favorable durant tot l’any 1998, però especialment

positiu als dos darrers mesos. L’enquesta del comerç minorista reflecteix

clarament aquesta situació: els indicadors de confiança del comerç, xifra

de vendes i evolució del negoci experimenten millores remarcables al

darrer bimestre de l’any. Per motius estacionals, la tendència prevista als

mesos posteriors indiquen un cert ralentiment.

La situació més favorable es produeix als subsectors de venda de vehicles

i accessoris, grans superfícies i parament de la llar, que van ser els més

afavorits per la fortalesa del consum privat. L’alimentació i els productes

farmacèutics presenten un comportament més estable.
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ENQUESTA DEL COMERÇ MINORISTA

nov-des 1997 set-oct 1998 nov-des 1998

Evolució del negoci 20 6 29

Xifra de vendes 

(resp. bimestre anterior) 39 12 46

Xifra de vendes 

(resp. mateix bimestre any ant.) 1 1 15

Preus de venda 

(resp. bimestre anterior) 5 9 9

Tendència prevista d’evolució

del negoci en els propers quatre mesos 4 47 -1

Indicador de confiança del comerç 7 19 9

Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Saldo: diferències entre els percentatges de respostes extremes



O C U P A C I Ó ,  P R E U S  I  D È F I C I T  P Ú B L I C

La bona marxa de l’economia catalana va permetre la creació de més de 70.000

nous llocs de treball, assolint-se un màxim històric de 2.327.400 ocupats segons

l´Enquesta de Població Activa. La taxa d’atur estimat es situa a finals d’any al

13,55%, tres punts per sobre la zona euro.

La indústria va generar un bon nombre de llocs de treball l’any anterior, aquest ha

estat més estancada. La construcció ha generat més de 20.000 nous ocupats el

que suposa un 10,23% d’increment i els serveis, uns 40.000 (3%).

El creixement de la contractació indefinida va situar la taxa de temporalitat al

28,3%,  tres punts menys que al 1997 i cinc punts i mig per sota de la de fa dos

a n y.

La inflació del 1998, amb un 1,8% millora l’índex de l’any anterior (2,1%), si bé

contínua unes dècimes per sobre l’espanyola i 0,7 punts per sobre de la de la

Unió Europea. Aquesta moderació de l’IPC es va concentrar bàsicament al segon

semestre i es conseqüència del bon comportament dels preus dels productes ali-

mentaris, dels de l’energia i de les matèries primeres, aquests darrers determi-

nats pel marc internacional.

L’estat d’execució del pressupost de la Generalitat a 31 de desembre de 1998 mos-

tra un dèficit de 16.388 milions, el que suposa una reducció del 35% respecte l’any

a n t e r i o r. Tant els ingressos com les despeses han anat a l´alça, si bé l´increment

dels ingressos (4,3%) superior al de les despeses (3,7%).

Per l’any 1999 les expectatives de creixement de l’economia catalana són força

positives, com ho referma l’estabilitat del ritme d’expansió experimentat als dos

primers mesos de l’any. Les previsions són favorables en tots els sectors, espe-

cialment a la construcció, que podria tornar a registrar un creixement molt impor-

tant. Tot sembla indicar que la indústria aturarà la seva desaccelaració i tendirà a

una certa estabilització.
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4. L´ACTIVITAT ECONÒMICA A 
LA CIUTAT DE BARCELONA

C R E I X E M E N T  D E L  P I B

L’activitat econòmica a la ciutat de Barcelona va créixer en un 3,98% en ter-

mes reals durant 1998, consolidant la tònica expansiva iniciada l’any ante-

rior (en que la mateixa taxa es va situar en un 4,17%). 

Aquest increment és superior al registrat en el transcurs de l’any per l’e-

conomia espanyola  (3,8%) i lleugerament inferior al de la catalana (4,1%). 

De tota manera, si es considera el conjunt del període 1990-98, el creixe-

ment econòmic de la ciutat supera el dels altres dos àmbits territorials.

Aquest fet és significatiu -sobretot si es té en compte que les taxes de

Catalunya i Espanya són elevades en el context europeu- i mostra que

Barcelona segueix actuant com a important motor econòmic. Un dels

principals factors que l’expliquen és que l’economia de la ciutat va acusar

amb menys intensitat la recessió de 1993. Malgrat que a partir d’aquest

any el seu creixement no ha estat tan intens com el dels altres àmbits con-

siderats, globalment el seu comportament resulta ser més favorable.   
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TAXES DE CREIXEMENT REAL (%)

1990-93 1993-98 1990-98 Mitjanes anuals 90-98

Barcelona 4,82 16,25 21,85 2,50

Catalunya 1,56 17,61 19,44 2,24

Espanya 1,78 15,24 17,29 2,01

FONT: GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ/UNIVERSITAT POMPEU FABRA
"Evolució de l’activitat econòmica a Barcelona ciutat 1990 a 1998", juliol 1999



Les comarques incloses a la Regió Metropolitana de Barcelona 5 van

experimentar un creixement mitjà de l’activitat del 4,06% -molt similar al

del conjunt de Catalunya- durant  l’any 1998 6 . Les taxes reals d’increment

del PIB oscil.len entre el 5,2% del Baix  Llobregat i el 3,5% del Barcelonès.   

El principal motor del creixement va ser el sector de la construcció (7,7%),

junt amb la indústria (5,2%), mentre l’activitat als serveis registrava una

evolució més moderada (3%).
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CREIXEMENT DEL PIB A L’ÀMBIT METROPOLITÀ PER SECTORS

Taxa de variació en termes reals (%)

PRIMARI INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL

Baix Llobregat 2,34 5,61 10,94 4,01 5,24

Barcelonès -1,91 5,28 5,79 2,60 3,52

Garraf -2,11 5,20 10,65 2,77 4,27

Maresme 1,57 3,77 11,60 3,93 4,44

Vallès Occidental -3,00 5,14 8,24 3,91 4,75

Vallès Oriental -2,16 5,30 7,88 3,70 4,74

TOTAL -0,31 5,21 7,67 3,02 4,06

FONT: CAIXA DE CATALUNYA,  Anuari econòmic comarcal 1999

D’aquesta manera, l’àmbit metropolità va aportar l’any 1998 el 67,3%  del

PIB català, pes molt similar al que ha mantingut en el darrer quinquenni.

Durant el període 1991-98, el creixement mitjà del PIB ha estat en aques-

ta zona del 2,46% anual acumulatiu.  

INDICADORS DE CONSUM

La matriculació de vehicles a la província de Barcelona va créixer a un

ritme rècord durant 1998 (un 25,7% amb respecte al quart trimestre de

1997) per a tota mena de vehicles, superant àmpliament el seu notable

augment de l’any anterior (15,5%). Aquest fet, sumat a que el nombre de

baixes ha estat relativament reduït, va portar a un increment molt elevat

del parc automobilístic (superior a les 150.000 unitats).

5 Sense considerar l'Alt Penedès
6 L'any 1997, el creixement del mateix grup de comarques va ser del 4%.



El consum d’energia elèctrica per a usos comercials i industrials va  expe-

rimentar un creixement notable (5,4%) en el conjunt de l’any, que supera

les taxes dels anys anteriors. Aquesta evolució s’explica fonamentalment

pel fort increment que va registrar als tres primers trimestres, mentre que

el quart es va caracteritzar per una certa desacceleració (amb un incre-

ment interanual de tan sols un 0,7%).

L’evolució del volum d’escombraries recollides a la ciutat en el transcurs de

l’any va caracteritzar-se per l’estancament (amb un lleuger descens del

0,7%). Com a tret  positiu, cal remarcar el fort creixement de la recollida

selectiva de deixalles (37,1%), més del doble del  registrat l’any anterior.

D’aquesta manera, aquest tipus de recollida ha passat a suposar el 4,85% del

t o t a l .
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MATRICULACIÓ DE VEHICLES

(PROVÍNCIA DE BARCELONA)



P O R T  I  A E R O P O R T

El 1998, el tràfic de mercaderies al port de Barcelona es va mantenir pràc-

ticament al mateix nivell que l’any anterior, prop dels 25 milions de tones,

després de quatre anys de creixement ininterromput. Aquesta frenada

obeeix fonamentalment a la  caiguda de les importacions de gas natural i

les exportacions de determinats dolls (ciment, clínker...), pròxima als dos

milions de tones . Molt diferent va ser l’evolució de la càrrega general

transportada, que amb un increment de l’11,2% va representar per prime-

ra vegada més del 50% del tràfic total. Aquesta dada, en un context d’una

certa frenada de les exportacions, constitueix una nova evidència del dina-

misme de la demanda interna. 

El tràfic de contenidors es va situar en 1,1 milions de Teus (un 12,7% més

que el 1997), consolidant Barcelona com a segon port de la Mediterrània

en aquest terreny, després de Gènova.

El tràfic de passatgers al port va experimentar un creixement extraordina-

ri (22,6%), superant amb escreix el milió de persones. Es tracta de l’aug-

ment més pronunciat en molts anys. Els principals factors que expliquen

aquesta evolució favorable són l’entrada en funcionament d’un nou ope-

46

ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES RECOLLIDES (TM)



rador amb les Illes Balears, el restabliment de l’antiga connexió per ferry

amb Gènova i el fort increment dels passatgers de creuers (33%), que con-

solida Barcelona com un dels principals centres mundials en aquest

camp.    
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ENTRADES                             SORTIDES

1997 1998  % VAR. 98/97 1997 1998 %VAR. 98/97

HIDROCARBURS

Cabotatge 962.677 1.023.018 6,27 6.354 6.674 5,04

Exterior 5.777.357 4.969.415 -13,98 716 220 -69,27

Total 6.740.034 5.992.433 -11,09 7.070 6.894 -2,49

ALTRES DOLLS LÍQUIDS

Cabotatge 117.546 114.018 -3,00 82.399 57.709 -29,96

Exterior 906.526 839.298 -7,42 191.366 228.070 19,18

Total 1.024.072 953.316 -6,91 273.765 285.779 4,39

DOLLS SÒLIDS

Cabotatge 93.484 105.411 12,76 497.462 481.031 -3,30

Exterior 2.589.736 2.657.949 2,63 1.896.383 1.162.215 -38,71

Total 2.683.220 2.763.360 2,99 2.393.845 1.643.246 -31,36

CÀRREGA GENERAL

Cabotatge 687.195 777.602 13,16 2.050.204 2.379.211 16,05

Exterior 4.354.847 5.165.468 18,61 4.673.075 4.757.808 1,81 

Total 5.042.042 5.943.070 17,87 6.723.279 7.137.019 6,15

TRÀFIC TOTAL

Cabotatge 1.860.902 2.020.049 8,55 2.636.419 2.924.625 10,93

Exterior 13.628.466 13.632.130 0,03 6.761.540 6.148.313 -9,07

Total 15.489.368 15.652.179 1,05 9.397.959 9.072.938 -3,46

TRÀFIC DE MERCADERIES PEL PORT DE BARCELONA (TM)

FONT: Autoritat Portuària de Barcelona. Estadística



El nombre de passatgers a l’aeroport va augmentar en més d’un milió en el

transcurs de 1998, superant per primera vegada la xifra dels 16 milions. Això

representa un notable increment del 8,1% -superior al promig dels aeroports

espanyols- que en el cas dels vols internacionals puja fins al 13%. 

Pel que fa al tràfic interior, el creixement es va accentuar al darrer trimestre de

l ’ a n y, especialment al corredor Barcelona-Madrid. De tota manera, l’incre-

ment dels vols  al 1998 va ser percentualment inferior al registrat el 1997, fet

que no ha de sorprendre si es considera la seva intensa pujada durant el perí-

ode 1993-97.  
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Si es considera el nombre de vols, va experimentar un increment de tan sols

el 3,4%, netament inferior al 17% de l’any anterior. A diferència del 1997, l’aug-

ment dels vols internacionals (7,2%) va superar amb escreix el dels nacionals.

Pel que fa al tràfic de mercaderies, mostra  una considerable estabilitat, amb

un lleu descens de l’1,1% respecte a l’any anterior.                

NOMBRE DE PASSATGERS A L'AEROPORT (MILERS)



Globalment, aquestes xifres posen novament de manifest les limitacions físi-

ques de les actuals infrastructures, que està actuant com a fre de les pos-

sibilitats de creixement de l’aeroport.

T U R I S M E

El sector turístic va continuar durant 1998 la seva bona marxa dels darrers

anys, alentada per l’evolució favorable de les economies occidentals. Per

cinquè any consecutiu, el nombre de pernoctacions en hotels va créixer a

Barcelona, assolint la xifra rècord de 7,4 milions i situant la ciutat entre les

principals destinacions turístiques d’Europa. 

L’increment  percentual de 1998 (un 6,2%) no va ser tant fort com el de

l’any anterior. Però si s’adopta una perspectiva més àmplia es pot consta-

tar que, durant el període 1990-98, el nombre total de pernoctacions s’ha

quasi duplicat.

49

ACTIVITAT TURÍSTICA A BARCELONA

1997 1998 % Var. 98/97

Visitants 2.823.391 2.969.490 5,17

Pernoctacions 6.965.391 7.400.337 6,24

Estada mitjana 2,47 2,49 1,02

FONT: Turisme de Barcelona

El nombre de visitants va incrementar-se en un 5,2% durant 1998, evolu-

ció molt més favorable que la de l’any anterior, en que va disminuir.

L’estada mitjana es va mantenir constant. Pel que fa a la taxa d’ocupació

hotelera, va assolir un 77,2%, percentatge elevat que fa pensar en la con-

veniència de una nova ampliació de l’oferta en el futur proper.

El 1998 es va reforçar la tendència apuntada l’any anterior  a que el nom-

bre de turistes (46% del total) superés el de visitants per motius profes-

sionals (35%). Sembla consolidar-se, per tant, un canvi qualitatiu en l’es-

tructura de la demanda hotelera a la ciutat.  



En altres aspectes, els canvis al perfil del visitant són menys significatius. S’ha

incrementat el percentatge de visitants que ve a Barcelona amb la família o

en grup organitzat, i el dels compresos entre 35 i 49 anys. A  diferència de

l’any 1997, els visitants espanyols i les dones han perdut pes sobre  el total. 

La valoració de la ciutat per part dels qui la visiten ha millorat en pràcticament

tots els apartats consultats. 

L’activitat firal i congressual és  també un element important de projecció

internacional de la ciutat. Durant 1998 es van celebrar 54 certàmens a la Fira

de Barcelona, amb un total de 20.779 expositors (un 1,4% més que l’any

1997) i 2,23 milions de visitants. Així mateix, en el transcurs de l’any es van

desenvolupar a la ciutat 260 congressos i 742 convencions, als quals van

assistir prop de 264.000 delegats (un 21% més que el 1997). 

SECTOR FINANCER

Un any més, a Barcelona s’ha mantingut la tendència a l’augment del nom-

bre d’oficines de les caixes d’estalvi i les cooperatives de crèdit, mentre es

redueix el nombre d’oficines bancàries. Una evolució similar s’ha produït al

conjunt de Catalunya i Espanya; en particular, cal remarcar el notable  procés

d’expansió de les  caixes als diversos àmbits considerats -incloent Madrid i

província-.  
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NOMBRE D’OFICINES

BANCA CAIXES COOP. DE TOTAL

D’ESTALVI CREDIT

Barcelona 964 1.242 25 2.231

Resta prov. Barcelona 1.116 1.809 31 2.956

Catalunya 2.892 4.310 76 7.278

Madrid 1.857 1.075 20 2.952

Resta prov. Madrid 822 770 11 1.603

Espanya 17.450 17.582 3.607 38.639

FONT: BANCO DE ESPAÑA, Boletin estadistico



Com  es ve observant en exercicis precedents, en conjunt, el nombre total

d’oficines a la ciutat es va mantenir pràcticament constant. A la resta  de

la província de Barcelona s´amplia en un 3,3% i a Catalunya en un 2%. Així

que  al 1998 les oficines ubicades a Barcelona representen el 30,65% del

total de Catalunya.

L´any 1998 ha estat un molt bon any per a la Borsa de Barcelona, amb un

increment del volum efectiu negociat pròxim al 70% que l’ha situat en 8,78

bilions de pts (el 26,4% del total  contractat a Madrid). Aquest exercici

reforça la forta expansió dels dos anteriors, de tal manera que en el con-

junt del període 1995-98 el volum efectiu negociat ha experimentat un crei-

xement acumulat del 700%. Sens dubte, les expectatives generades per la

implantació de l’euro i la convergència de tipus d’interès associada han

incidit molt positivament en aquest esclat i en el de les borses espanyoles

en general.     

T E I X I T  P R O D U C T I U

El nombre de llicències de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es

va incrementar en un 1,42% en el transcurs de l’any, augment que supera

en dues dècimes el de 1997. Tant les activitats empresarials com les pro-

fessionals van créixer pràcticament al mateix ritme.   

Dins de les activitats empresarials, es mantenen les tendències bàsiques

de l’exercici anterior. La construcció ha estat el sector més dinàmic (amb

un increment del 5%), mentre que el sector serveis ha registrat un creixe-

ment més moderat (1,35%). En canvi, el nombre de llicències correspo-

nents a la indústria ha disminuït lleugerament (-0,52%).  
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Dins del sector terciari, els serveis financers i a les empreses han mostrat

una evolució particularment expansiva (amb un augment del 8,5% en el

nombre d’activitats), i també cal esmentar la dinàmica favorable dels ser-

veis personals (3,6%). En canvi, les branques de comerç i restauració i

transports i comunicacions han experimentat una certa reducció. 

I N V E R S I O N S  D ’ E M P R E S E S  E S T R A N G E R E S

A  L ’ À R E A  D E  B A R C E L O N A

La consultora KPMG Peat Marwick ha efectuat recentment un estudi espe-

cífic sobre la inversió estrangera a la Regió Metropolitana de Barcelona 7

. Es tracta de la primera aproximació sobre la qüestió en l’àmbit territorial

de l’entorn barceloní. Es basa en una enquesta adreçada a les 2.130

empreses amb capital estranger ubicades en aquesta àrea (prop del 95%

de les instal.lades a Catalunya), i un conjunt d’entrevistes en profunditat

amb un grup reduït d’aquestes. 
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NOMBRE D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1997 1998

Activitats empresarials 144.019 146.036

Agricultura i ramaderia 11 9

Energia i aigua 50 49

Indústries extractives 6 6

Indústries manufactureres 14.624 14.547

Construcció 9.580 10.058

Comerç i restauració 71.056 70.613

Transports i comunicacions 14.272 14.130

Ss. financers i a les  empreses 19.733 21.411

Serveis personals 14.687 15.213

Activitats professionals 42.137 42.756

TOTAL 186.156 188.792

FONT: Despartament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

7 KPMG Peat Marwick, (1999), Inversión extranjera en el Área de Barcelona, realitzat per encàrrec de
la Direcció de Promoció de l'Activitat Econòmica i l'Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.
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1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA

Segons les dades de l’EPA, la població activa a la ciutat de Barcelona es va

reduir en 8.100 persones (és a dir, un 1,3%) durant l’any 1998. El seu crei-

xement durant els tres primers trimestres de l’any (11.700 persones) va ser

contrarestat per la seva caiguda en el quart (pròxima a les 20.000 perso

nes), que explica el signe negatiu de l’evolució global del període.

La taxa d’activitat a Barcelona per al col.lectiu de 16 a 64 anys va seguir

una evolució estacional similar a la de la població activa -creixement als

tres primers trimestres i davallada al quart- fins a situar-se en un 64,5% a

finals de 1998, 0,8 punts menys que al 1997. Aquesta taxa -1,5 punts supe-

rior a l’espanyola- s’ha acostat en més d’un punt a la taxa catalana, que

encara la supera.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA  A BARCELONA

Font:Enquesta de Població Activa.INE



58

La taxa d’activitat dels homes -per al grup de 16 a 64 anys- es va situar en

un 76% a finals de 1998, mentre que en el cas de les dones va assolir un

valor del 54,4%. El diferencial entre ambdues taxes -més de 20 punts- es

va incrementar en el transcurs de l’any. Efectivament, mentre la taxa d’ac-

tivitat masculina mostrava una certa tendència a l’alça -continuant la seva

evolució positiva de 1997-, la femenina va experimentar una reducció,

novament accentuada per la dinàmica  del quart trimestre. 

De tota manera,  -i considerant el promig de l’any 1998- a Barcelona el

44,7% del total de persones actives són dones. Aquest percentatge és

superior als registrats a Espanya, Catalunya i la Unió Europea, i mostra per

tant una alta voluntat de participació en el mercat de  treball per part de

les barcelonines. 

POBLACIÓ ACTIVA PER ÀMBITS TERRITORIALS 1998

En milers de persones

Barcelona              Província Catalunya               Espanya

Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa

I trimestre 638,4 65,7 2.048,2 64,7 2.680,9 65,1 16.164,1 62,1

II trimestre 640,7 65,8 2.050,3 64,9 2.701,2 65,5 16.230,6 62,3

III trimestre 647,2 66,5 2.063,6 65,3 2.729,7 66,2 16.360,6 63,0

IV trimestre 627,4 64,5 2.041,5 64,6 2.692,3 65,2 16.305,5 63,0

Mitjana anual 638,4 65,6 2.050,9 64,9 2.701,0 65,9 16.265,2 62,3

Variació IV  98/IV 97 (%) -1,27 -0,89 0,00 0,61

Font:Departament d'Estadistica.Ajuntament de Barcelona
Nota: La taxa d'activitat es calcula pel col.lectiu de 16 a 64 anys.
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La recent dinàmica demogràfica als àmbits del nostre entorn està afectant

amb especial intensitat el col.lectiu jove (de 16 a 24 anys), que va registrar

un descens de la població activa. El grup de 25 a 54 anys es va mantenir

pràcticament estable, i els actius de més de 55 anys -a diferència del que

va succeir l’any 1997- van experimentar un lleuger increment.  

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ACTIVITAT PER SEXES A BARCELONA
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2. EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ

A nivell empíric, l’anàlisi de l’ocupació es pot enfocar bàsicament des de

dos punts de vista: el de la situació laboral dels residents, tenint en comp-

te l’evolució dels ocupats empadronats, treballin o no a la ciutat, i l’evolu-

ció dels llocs de treball localitzats en el terme municipal, estiguin aquests

ocupats tant per residents com per persones provinents d’altres munici-

pis. De les fonts estadístiques disponibles, la millor aproximació a l’evo-

lució dels llocs de treball localitzats és el registre d'afiliats a la Seguretat

Social, mentre que l'EPA recull el seguiment dels ocupats residents.

Les diferències de metodologia i objectius entre aquestes dues fonts fan

que els seus resultats siguin sovint ben diferents, o fins i tot contradicto-

ris. Podrà constatar-se com aquest fenomen s’aguditza l’any 1998, en que

les conclusions que s’extreuen de cadascuna de les dues sèries estadísti-

ques són clarament discordants.    

P O B L A C I Ó  O C U P A D A  S E G O N S  L ' E P A

El nombre d’ocupats a Barcelona -segons l’Enquesta de Població Activa-

va oscil.lar durant l’any a Barcelona fins a situar-se al quart trimestre al

mateix nivell que a finals de 1997. Aquesta estabilitat  és el resultat global

de dues etapes diferenciades: el creixement de la població ocupada durant

els dos primers trimestres (pròxim a les 12.000 persones) i  la seva dis-

minució en la mateixa quantia en els dos darrers. Pot constatar-se que la

magnitud d’aquestes oscil.lacions és molt inferior a la de les de l’any 1997.   

La taxa d’ocupació, calculada per a la població compresa  entre els 16 i els

64 anys, es va situar en el 54,3% a finals de 1998, després d’experimentar

una evolució trimestral paral.lela a la de l’ocupació. Aquest valor, pràcti-

cament idèntic al de l’any anterior i quasi tres punts per sobre de la taxa

espanyola, es  manté dos punts per sota de la taxa catalana. 
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La taxa d’ocupació masculina es va incrementar en 1,7 punts, i manté per

tant la seva tendència a l’alça després del seu extraordinari creixement

durant 1997. En el cas de les dones, en canvi, les xifres de l’EPA mostren

una certa reducció de l’ocupació, que en termes de taxa es tradueix en una

disminució de 1,3 punts. Novament, per tant, s’aprecia una dinàmica labo-

ral diferenciada per sexes.

POBLACIÓ OCUPADA PER ÀMBITS TERRITORIALS 1998
En milers de persones

Barcelona              Província Catalunya               Espanya

Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa

I trimestre 533,4 54,8 1.696,2 53,6 2.259,6 54,8 12.991,6 49,9

II trimestre 540,4 55,5 1.734,5 54,9 2.318,3 56,2 13.160,6 50,5

III trimestre 538,3 55,2 1.741,0 55,1 2.345,7 56,8 13.325,1 51,2

IV trimestre 528,7 54,3 1.743,1 55,1 2.327,4 56,4 13.342,1 51,5

Mitjana anual 535,2 54,9 1.728,7 54,7 2.312,8 56,4 13.204,9 50,8

Variació IV  98/IV 97 (%) 0,00 3,23 3,18 3,31

Font:Departament d'Estadistica.Ajuntament de Barcelona
Nota:La taxa d'ocupació es calcula pel col.lectiu de 16 a 64 anys.
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L’any 1998, en promig, de cada 100 persones que treballaven a Barcelona,

41,5 eren dones. Es tracta d’un percentatge superior als de Catalunya i

d’Espanya (38,3 i 35,5%, respectivament) i molt proper a l’europeu

(41,8%). 

En el transcurs de l’any, la taxa d’ocupació es va incrementar als dos grups

d’edat que concentren el gruix dels ocupats -els col.lectius de 20 a 24 i de

25 a 54 anys-. En canvi,  en el cas dels més joves (menors de 20 anys) expe-

rimentava una certa reducció després de dos anys de forta pujada, i també

baixa pels més grans de 55 anys. 

De tota manera, si es considera el bienni 1996-98, la taxa d’ocupació ha

millorat en tots els estrats d’edat. En particular, cal remarcar el seu extra-

ordinari augment -més de 9 punts- en el col.lectiu comprès entre els 20 i

els 24 anys, probablement degut a l’ús de les noves modalitats de con-

tractació i l’evolució demogràfica.

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'OCUPACIÓ PER SEXES 1998

Font:Enquesta de Població Activa.INE
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La construcció i la indústria són els sectors on va augmentar més l’ocu-

pació durant 1998 (en 5.400 i 4.200 persones, respectivament), a diferèn-

cia de l’any anterior en que el principal impuls va provenir dels serveis.

L’increment percentual més significatiu correspon a la construcció

(27,6%), sector que es troba en plena fase expansiva. En canvi, els serveis

-que concentren més del del 70% de l’ocupació total a la ciutat- registren

una reducció del 3,2%. 

TAXA D'OCUPACIÓ PER EDATS

IV 1996 IV 1997 IV 1998

de 16 a 19 anys 9,5 12,5 11,4

de 20 a 24 anys 36,0 42,0 45,2

de 25 a 54 anys 69,5 71,1 72,5

55 anys i més 13,8 14,7 13,9

TOTAL* 40,7 41,9 41,9

* Taxa d´ocupació de la població de 16 i més.
Font:Enquesta de Població Activa.INE

OCUPATS PER SECTORS ECONÒMICS 1998

Font:Enquesta de Població Activa.INE

0,7%

23,8%

4,7%

70,8%
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E L  R E G I S T R E  D ' A F I L I A T S  A  L A

S E G U R E T A T  S O C I A L

Una de les sèries tradicionalment utilitzades per a analitzar l’evolució del

llocs de treball en un àmbit geogràfic determinat és el registre d'afiliats al

règim general de la Seguretat Social, que proporciona dades desagregades

per sectors amb periodicitat trimestral. Els avantatges i  problemàtica d’a-

questa font estadística són prou coneguts. En particular, el fet d’imputar

els afiliats per centres de cotització provoca discordances entre el seu

nombre i el de llocs de treball efectivament localitzats en un territori con-

cret. En ciutats com Barcelona, on es localitza la seu social de nombroses

empreses, això pot introduir un biaix a l’alça en les dades d’aquesta  sèrie.

Així mateix, les variacions en el temps del nombre de llocs de treball

poden quedar exagerades, ja que s’imputaran a la ciutat oscil.lacions que

de fet s’han produït en altres municipis de l’entorn.

Aquest any, i per primera vegada, presentem també dades sobre els afi-

liats al Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social a Barcelona,

desagregades per grans sectors econòmics.  Aquesta incorporació permet

obtenir una visió més completa de l’evolució dels llocs de treball a la ciu-

tat, i efectuar una primera aproximació a la realitat d’un col.lectiu molt sig-

nificatiu tant quantitativa com qualitativament, sobre el qual no es dispo-

sava fins ara de dades oficials a nivell municipal.

Considerant conjuntament els afiliats als règims general i d’autònoms, es

conclou que a finals de 1998 el nombre de llocs de treball localitzat a la

ciutat de Barcelona era superior a 860.000, dels quals més de 117.000 (el

13,6% del total) estaven ocupats per treballadors autònoms.
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AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER GRANS SECTORS 

(IV trimestre)

Energia i No 

Agricultura aigua Indústria Construcció Serveis classificats Total

NOMBRE 

- Règim General 311 7.072 119.160 37.450 580.781 688   745.462

- Règim Especial

d'Autònoms 91 n.d. 12.525 7.588 97.117 74 117.395

TOTAL 402 7.072 131.685 45.038 677.898 762 862.857

VARIACIÓ IV  98 / IV 97 (%)

- Règim General -7,16 -11,03 -0,50 10,45 6,69 148,38 5,50

- Règim Especial 

d'Autònoms -9,90 n.d. -3,01 14,07 4,59 -82,99 3,93

TOTAL -7,80 -11,03 -0,75 11,04 6,38 7,02 5,28

FONT: Departament d'Estadística.Ajuntament de Barcelona.

L’increment dels afiliats a la Seguretat Social en el transcurs de l’any va ser

superior al 5% (un 5,5%, en el cas dels afiliats  al règim general), amb la

creació de 38.900 nous llocs de treball en el col.lectiu d’assalariats. Es

tracta d’un creixement molt significatiu, que suggereix que l’any 1998 la

bona marxa de l’economia es va traduir amb especial claredat en l’evolu-

ció del mercat de treball. En el cas  dels autònoms, el seu augment a la

ciutat -de 4.800 persones- cobra especial significació si es considera que

solen oscil.lar de forma anticíclica, i  que el seu nombre a Espanya s’ha

reduït en més de 8.000 efectius durant l’any.

La construcció ha estat el sector on el creixement dels afiliats al règim

general ha estat més intens (10,45%), en una nova mostra del “boom” que

està travessant. De  tota manera, quasi 37.000 dels llocs de treball nets

creats aquest any corresponen als serveis, fet que no ha de sorprendre

donada la seva preponderància a l’economia de la ciutat. Dins d’aquest

sector, els serveis immobiliaris i a les empreses presenten un comporta-

ment especialment positiu. Pel que fa a la indústria, manté un nivell d’o-

cupació pràcticament idèntic al de 1997 (amb una lleu pèrdua del 0,5%). 
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Considerant conjuntament el període 1994-98, es constata com el procés

de terciarització de l’ocupació a Barcelona ha seguit avançant fins a situar

els serveis amb un 78% dels llocs de treball, mentre que el pes de la indús-

tria s’ha reduït en 4 punts. La construcció es manté entre el 4,5 i el 5% del

total.

A la resta de l’àmbit metropolità es fa també evident el dinamisme del

mercat laboral durant 1998, amb un creixement del 8,3% (més de 55.000

persones) en el nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social.

D’aquesta manera, el conjunt de la Regió Metropolitana va registrar un

increment del 6,8% (94.000 persones), situant-se prop dels 1.470.000

llocs de treball.

Segons aquestes xifres, des de l’any 1991 el nombre d’assalariats ha aug-

mentat en més d’un 22% a les corones metropolitanes, i al conjunt de la

RMB ha experimentat un creixement superior al 8%. 

AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

ESTRUCTURA PER SECTORS 1994-98 (%)

1994 1995 1996 1997 1998

ENERGIA I AIGUA 1,33 1,28 1,22 1,17 0,99

INDÚSTRIA 20,01 19,00 17,78 16,96 16,00

CONSTRUCCIÓ 4,94 4,55 4,57 4,80 5,03

SERVEIS 73,73 75,17 76,36 77,07 77,98

TOTAL 100 100 100 100 100

FONT: Elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball, Generalitat de Catalunya.
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Pel que fa a Barcelona, d’acord amb les tendències recents sembla previ-

sible que assoleixi a l’estiu de 1999 el mateix nivell de llocs de treball que

tenia el 1991, el màxim dels darrers anys. És remarcable la força de la ciu-

tat com a motor econòmic amb una notable capacitat per a retenir la loca-

lització de llocs de treball, en un context de clara descentralització de la

població i l’activitat dins de l’àmbit metropolità.   

AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL A 

BARCELONA I LA REGIÓ METROPOLITANA

1991 1994 1995 1996 1997  1998 Var. 98/91

BARCELONA 765.784 659.003 663.436 674.151 706.616 745.462 -2,65

RMB-BARCELONA 592.583 572.544 598.841 626.254 668.581 723.931 22,17

REGIÓ METROPOLITANA

DE BARCELONA 1.358.367 1.231.547 1.262.277 1.300.405 1.375.197 1.469.393 8,17

Font:Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia.



3. POBLACIÓ ATURADA

A T U R  E S T I M A T

L’Enquesta de Població Activa xifrava la baixada del nombre d’aturats a la

ciutat de Barcelona en unes 8.100 persones l’any 1998, que ve a sumar-se

al descens d´uns 27.000 aturats estimat en l´exercici anterior. La desac-

celeració en el ritme de descens que assenyala aquesta font contrasta amb

l’evolució d’altres indicadors del mercat de treball i de la situació econò-

mica, que indiquen que el pols econòmic i laboral de la ciutat de l’any 1998

és tant bo o fins i tot millor  que el de l’any precedent. 

La taxa d’atur al quart trimestre de 1998 va ser del 15,7%, inferior en 1,1

punts a la de finals de l’any anterior (16,8%). L’any 1997, l’atur va dismi-

nuir en tres punts, el que contrasta amb l’evolució d’aquest any, i donaria

a entendre una ralentització significativa del ritme d´absorció de l’atur

estimat. La lleugera disminució dels actius va frenar un major descens de

l’atur en termes de taxa.  
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EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR A BARCELONA %

Font:EPA
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En els àmbits territorials més propers, l’atur experimentaria una dismi-

nució més acusada, que aniria des del 19,5% d’aturats menys a la provín-

cia fins al 10% d’Espanya, quan Catalunya ho fa al 16,2%. Això fa que en el

transcurs de 1998 Barcelona -segons aquesta estimació- superi la taxa d’a-

tur a la província, ja que el seu ritme de descens seria més del doble del

de la ciutat. A finals d’any doncs, la taxa d’atur a Barcelona (15,7%) si bé

està encara força per sota de l’espanyola (18,2%), supera en un punt la

provincial (14,6%), i en dos la catalana (13,6%),

Les primeres dades de l’atur EPA referents a 1999 (primer trimestre) indi-

quen que en un sol trimestre, la caiguda de l’atur en nombre i taxa (gaire-

bé 15.000 aturats i dos punts menys) és més intensa que durant tot l’any

1998, el que posaria en dubte la desacceleració i el comportament dife-

renciat detectat a la ciutat l’any 1998. 

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR  (%)

FONT:EPA

1997 1998
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Mentre l’atur disminueix en més de 6.900 homes, només ho fa en 1.200

dones. En termes de taxa, la femenina augmenta en una dècima (del 21,1

al 21,2%), mentre la masculina baixa en dos punts (del 13,3 al 11,3%). Això

aprofundeix el decalatge que es va obrir l’any 1997 entre les taxes d’atur

masculina i femenina, ja que aquesta supera a finals d’any en gairebé deu

punts la dels homes . Al quart trimestre de 1998, entre el total d’aturats hi

havia 20.000 dones més que homes.

Per grups d’edat, l’atur disminueix entre els joves a una taxa força supe-

rior (19%) a la mitjana. En sentit contrari, el nombre d’aturats de més de

55 anys augmenta en un 45%. Tot i aquesta dinàmica, la taxa d’atur juve-

nil (entre 16 a 24 anys) es situa al 30%, gairebé el doble de la mitjana de

la ciutat. La taxa d’atur més reduïda (13,4%) correspon a l’estrat d’edat

d’entre 25 a 54 anys, el que concentra la major part del capital humà de la

ciutat.

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR A BARCELONA PER SEXES %

FONT:EPA

1997 1998
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Pel que fa al sector de procedència de l’atur, disminueix considerablement

el que prové de la indústria i la construcció, mentre s’incrementa en un

10,6% el nombre d’aturats provinents del terciari.

L’EPA proporciona alguna referència a la durada de l’atur en la ciutat de

Barcelona, segons la qual en el darrer any s’hauria reduït lleugerament l’atur

que es pot considerar de llarga durada, ja que les persones que havien dei-

xat l’última ocupació feia més de tres anys han disminuït en gairebé un 10%

Els aturats que busquen la primera ocupació s’han reduït en més d’un

20%. Això es deu tant a la incidència de factors demogràfics (l’accés de

nous actius al mercat de treball és inferior que als darrers anys) com a l’e-

fecte positiu que certes modalitats de contractació han tingut en aquest

col.lectiu.

A T U R  R E G I S T R A T

Per primer cop des que es tenen estadístiques ‘normalitzades’ d’atur

registrat, és a dir, des del 1985 el nombre d’aturats registrats a les oficines

de l’INEM de la ciutat de Barcelona es situa per sota dels 50.000 al

desembre de 1998.

El nombre d’aturats registrats es redueix en unes 8.900 l’any 1998, xifra

superior a la de l’any anterior (7.700). Aquest fet s’ha de considerar força

positiu, ja que indica una acceleració en el ritme (de l’11,6 al 1997 al 15,1 al

1998), el que és difícil d’aconseguir al partir cada cop de xifres més baixes. 

En una visió panoràmica que contempli l’evolució dels darrers 10 anys,

s’observa una tendència estructural de reducció de l’atur, només inte-

rromput per una forta revifada entre 1992 i 1994. És molt remarcable que

a finals de 1998, el nombre d’aturats a la ciutat (49.940) sigui força infe-

rior al nivell més baix que va haver-hi en el moment més àlgid de l’ante-

rior expansió econòmica, que es va situar al voltant dels 66.000. Tot sem-

bla indicar a més, que el procés de disminució no està esgotat. 
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També en termes de taxa, l’evolució és força positiva, ja que passa d’un

8,8 a un 7,48%, el que també suposa un mínim històric.

EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT A BARCELONA 1988 - 1998

FONT:INEM
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El procés de reducció de l’atur és continu en el transcurs de l’any, amb l’ex-

cepció d’un petit repunt al setembre, mes en el qual es produeix un incre-

ment de les persones que cerquen la primera ocupació i per la finalització

de la temporada estival.

La reducció de l’atur ha estat generalitzada en els àmbits més propers a la

ciutat. El ritme de descens anual de Barcelona va ser l’any 1998 del 15%,

inferior al de la província i Catalunya (en ambdós casos superior al 17%),

però més elevat que l’espanyol (14%). Al mes de desembre Barcelona

tenia una taxa d’atur pràcticament idèntica a la mitjana catalana (0,2

punts superior), i gairebé tres punts i mig inferior a l’espanyola.

ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS 1998

Barcelona              Província Catalunya               Espanya

Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa

Gener 58.805 8,81 189.852 9,22 240.122 8,92 2.091.329 12,90

Febrer 58.475 8,76 186.376 9,05 234.862 8,73 2.067.830 12,76

Març 58.136 8,71 183.532 8,91 229.239 8,52 2.039.130 12,58

Abril 56.545 8,47 176.828 8,59 218.127 8,11 1.967.980 12,14

Maig 55.126 8,26 170.806 8,30 209.946 7,83 1.902.166 11,77

Juny 53.873 8,07 166.757 8,10 203.683 7,60 1.860.627  11,51

Juliol 53.290 7,99 164.682 8,03 199.576 7,39 1.786.051  11,00

Agost 52.260 7,83 165.083 8,05 200.036 7,41 1.777.134  10,95

Setembre 52.689 7,90 164.667 8,03 201.173 7,45 1.788.415 11,02

Octubre 52.295 7,84 162.921 7,95 202.743 7,51 1.803.692 11,11

Novembre 51.909 7,78 161.132 7,81 203.237 7,45 1.804.518 11,03

Desembre 49.940 7,48 156.715 7,59 198.311 7,26 1.785.692  10,91

Variació (en %)

Des. 98/Des. 97 -15,16% -17,74% -17,63% -13,97%

Font:Estadístiques d'Ocupació - INEM
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Com l’any 1997, la disminució del nombre d’aturats en els homes ha estat

més intens que en les dones (del 18,5% front al 12,1%). Tot i això els rit-

mes han tendit a igualar-se, ja que al 1997 el descens en els homes dobla-

va el de les dones. En termes de taxa, la femenina és al desembre de 1998

del 9,33%, clarament superior a la masculina (6,06%).

Si es considera una perspectiva temporal més àmplia, la situació és força

diferent a la succeïda en els dos darrers anys, ja que entre 1990 i 1998 l’a-

tur femení es redueix el doble que el masculí. Si al desembre de 1990 el

nombre d’aturades superava en unes 13.000 persones l’atur femení, l’any

1998 aquesta diferència era només de 4.200 persones. En el conjunt d’a-

quest període, s’observa com l’atur femení respon més moderadament a

les oscil.lacions del cicle econòmic. Per tant és en aquest context on hem

de situar i analitzar més adequadament les diferents intensitats en la

reducció de l’atur masculí i femení en els dos darrers anys.

EVOLUCIÓ DE LA  TAXA D'ATUR PER SEXES  1998 (%)

FONT:INEM
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La pauta general de reducció de l’atur l’any 1998 té lloc a tots els sectors8,

exceptuant l’agricultura, sector que té molt poca presència a la ciutat. El

col.lectiu més afavorit és el d’aturats sense ocupació anterior (-22,6%), el

que està directament vinculat a l’important descens de l’atur juvenil i l’in-

crement  de la contractació. Per sectors, la construcció és el que experi-

menta la baixada més acusada (-20,5%), seguit de la indústria (-16,5%),

mentre que el sector terciari està per sota mitjana. 

EVOLUCIÓ DE  L'ATUR PER SEXES A BARCELONA 

1990 - 1998

8 Les dades de l'INEM registren el sector de procedència de la persona aturada.Indiquen, per tant, a
quin sector va teballar per derrera vegada, que pot no coincidir amb el sector on ha treballat durant la
major part de la seva vida laboral.D'altra banda, aquestes xifres no donen informació sobre el sector
on troben feina les persones que surten de la saturació de l'atur

FONT:INEM
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El 60% dels aturats procedeixen del sector serveis. De la indústria ho fan

gairebé una quarta part, pes més important que el de la presència d’a-

quest sector a la ciutat.

En tots els sectors, la reducció de l’atur masculí és superior a la del feme-

ní. En el cas dels serveis, la taxa de reducció en els homes gairebé dobla

la de les dones. En el col.lectiu d’aturats sense ocupació anterior -bàsica-

ment joves-, el comportament és força similar. Aquest fet pot apuntar a

que gradualment la diferència entre l’evolució de l’atur femení i masculí

tendeixi a reduir-se en el futur.

En tots els trams d’edat és produeix una baixada de l’atur, encara que no

en la mateixa proporció. A mesura que s’incrementa l’edat, menor és el

descens: l’atur juvenil (de 16 a 24 anys) cau més d’un 30%, en l’estrat de

25 a 39 anys ho fa al 17,5% i en els més grans de 55 anys, només en un

3,7%. L’any 1997 va ser diferent, ja que entre els grups d’edat on la situa-

ció millorava més, es trobaven tant els més joves com els més grans de 55

anys.

DISTRIBUCIÓ DE L'ATUR PER GRANS SECTORS 1998 %

FONT:INEM

0,4%

23,7 %

5,2 %

59,7 %

11 %
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La reducció de l’atur masculí, és en tots els trams d’edat -excepte en els

de 16 a 19 anys- més forta que en el de les dones 9 . Aquest comportament

diferenciat augmenta amb l’edat: inclús el nombre d’aturades de més de

55 anys s’incrementa l’any 1998, encara que molt lleugerament. En el perí-

ode 1990-98 aquesta situació és encara més clara, ja que si bé el nombre

d’aturades disminueix en un 31%, entre les que tenen més de 55 anys

augmenta un 35%.

A finals de 1998, el 63% dels aturats registrats a la ciutat tenen com a

màxim estudis primaris. En canvi, els titulats superiors suposen només

un 6% del total d’aturats.  La incidència de l’atur en aquest col.lectiu, és

doncs, relativament baixa, ja que el seu pes dins de la població activa de

la ciutat és del 15,4%. Entre els dos sexes, l’estructura de l’atur segons

nivell de formació és força similar.

NOMBRE D'ATURATS PER GRUPS D'EDAT 1998

9 Idèntica situació que l'any anterior
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Els nivells de titulació on l’atur s’han reduït amb més intensitat són a la

formació professional, el certificat d’escolaritat i la titulació mitjana. En els

titulats superiors, la disminució és inferior a la mitjana, el que es deu en

part al pes creixent d’aquests dins les noves incorporacions al mercat de

treball. Cal també tenir en compte, que el temps de permanència a l’atur

tendeix a reduir-se a l’augmentar el nivell de formació. És aquest col.lectiu

-els titulats superiors-, l’únic nivell de titulació on el descens de l’atur ha

estat superior en les dones que en els homes. 

À R E A  M E T R O P O L I T A N A

En l’àmbit metropolità també es produeix un descens molt acusat de l’a-

tur. Tant a l’Àrea com a la Regió Metropolitana la baixada del nombre d’a-

turats s’ha produït a una taxa superior a la de la ciutat, que arriba fins al

18% en el cas de la Regió Metropolitana. La taxa d’atur en aquests dos

àmbits però, continua essent una mica més elevada que la de Barcelona,

i com és lògic, pràcticament idèntica a la de la província.

En l’entorn més immediat a la ciutat -l’anomenada Àrea Metropolitana de

Barcelona-, la taxa d’atur oscil.la entre el 10% de Badalona i Sant Adrià del

Besòs fins al 5% de Sant Just Desvern i Tiana. 

DISTRIBUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT

PER NIVELL DE TITULACIÓ 1998 %

12,1 %

15 %

4,2 %
6,3 % 0,6 %

30,9 %

30,8 %
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Durant l’any 1998 s’observa una certa tendència a la convergència de taxes

d’atur dins l’AMB, ja que l’any 1997 el ventall anava del 13 al 5%. Els majors

descensos es registren en els municipis amb taxes més elevades.

En els tres àmbits l’atur femení es redueix a un ritme inferior al masculí,

tot i fer-ho a unes taxes molt considerables. La taxa de feminització de l’a-

tur (pes de l’atur femení sobre el total) s’incrementa per tant en les tres

àrees. La Regió Metropolitana és la que presenta un pes superior de les

dones en el conjunt d’aturats.

ATUR REGISTRAT A BARCELONA, AMB I RMB. 1997-98

No aturats Taxa d'atur

1998 1997 Variació 1998      1997

Barcelona 49.940 58.864 -15,16 7,48        8,82

Area Metropolitana 

de Barcelona* 96.880 117.218 -17,35 7,61         9,20

Regió Metropolitana 

de Barcelona** 145.560 177.369 -17,93 7,59         9,24

Font:Departament de Treball i elaboració pròpia.
* Antiga Corporació Metropolitana de Barcelona.
** Formada per les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme,Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Garraf i Alt Penedès.

ATUR  FEMENÍ REGISTRAT A BARCELONA, AMB I RMB. 1997-98

No aturats Atur fem./Total (%)

1998 1997 Variació 1998     1997

Barcelona 27.103 30.838 -12,11 54,27 52,39

Area Metropolitana 

de Barcelona* 52.105 60.610 -14,03 53,78 51,69

Regió Metropolitana 

de Barcelona** 81.190 94.750 -14,31 55,78 53,42

Font:Departament de Treball i elaboració pròpia.
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4.  POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

M A R C  G E N E R A L

A partir de l’1 de gener de 1998 la Generalitat de Catalunya va fer efectiu el

traspàs de les competències en polítiques actives d’ocupació des de l’ad-

ministració de l’Estat. Per tant aquest és el primer any en què l’INEM

desapareix com a institució administradora de recursos de polítiques acti-

ves i la seva acció es circumscriu a la gestió de les prestacions per a deso-

cupació. Paral·lelament la Generalitat s’erigeix com l’administració com-

petent en matèria de polítiques actives d’ocupació. 

El  Pacte per a l’Ocupació a Catalunya va ser signat el 13 de maig de 1998,

amb la voluntat de definir els nous paràmetres en els que es desenvolu-

parien les polítiques actives en el nou escenari. El primer any en que

aquesta competència s’ha exercit des de l’Autonomia no ha comportat

canvis d’orientació ni de model significatives i, en qualsevol cas, no s’ha

percebut cap inici d’una ampliació de la participació de les administra-

cions locals en la gestió dels recursos. Així mateix, diversos ajuntaments i

organitzacions sindicals han expressat la seva preocupació per rigideses i

endarreriments en la gestió dels programes que no sempre es podien atri-

buir exclusivament al rodatge del nou sistema.

De manera similar a com es va fer per a la memòria de 1996 i 1997, el

CESB s’ha adreçat per carta a totes les administracions i organismes

administradors de recursos perquè facilitessin informació per escrit sobre

les aportacions destinades a programes desenvolupats a la ciutat de

Barcelona a fi i efecte d’elaborar el contingut d’aquest document.

Així mateix, el Consell va convidar al Departament de Treball de la

Generalitat i al FORCEM a fer una presentació de les seves actuacions en

el marc de sengles sessions conjuntes de les comissions de Formació i

Ocupació i de la Comissió Executiva.



Un cop més hem constatat l’enorme dificultat per aconseguir informació

desglossada a nivell local, imprescindible per a poder configurar qualsevol

acció d’anàlisi i coordinació entre els agents que gestionen recursos com

ho és l’Ajuntament i la resta d’organitzacions que formen part del CESB.

En el cas del Departament de Treball cal manifestar que a l’hora del tan-

cament de la memòria, encara no s’havien rebut els llistats corresponents

a les seves actuacions a la ciutat, per la qual cosa les dades que es facili-

ten corresponen a les informacions verbals expressades pel Delegat

Territorial a Barcelona en la seva intervenció en el CESB i recollides en l’ac-

ta d’aquella sessió.

Les limitacions de la informació disponible en matèria de recursos apli-

cats a polítiques actives d’ocupació a Barcelona a l’hora de realitzar aques-

ta Memòria posa de manifest que encara s’està lluny d’assolir la trans-

parència i l’agilitat en la circulació d’informació que seria desitjable i que

permetria, de ben segur, optimitzar la gestió d’aquests recursos en un

àmbit com és el de la ciutat de Barcelona.

R E C U R S O S  D E L  F O N S  S O C I A L  E U R O P E U

G E S T I O N A T S  A  C A T A L U N Y A

Bona part de les polítiques actives d’ocupació són co-finançades pel Fons

Social Europeu. Els organismes o institucions que els gestionen han d’a-

portar com a mínim el 50% del cost dels programes.

La Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de Treball

i Afers Socials només disposa de les dades territorialitzades a nivell de

comunitats autònomes i no a nivell local. Segons les dades de la UAFSE,

el volum total de recursos del Fons Social Europeu que es gasten a

Catalunya supera els 27.000 milions de pts.

81
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DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS FSE GESTIONATS A CATALUNYA

SEGONS ÒRGANS GESTORS. 1998 

(Imports en milions de pts)

OBJECTIU /OPERADOR COST TOTAL APORTACIÓ FSE

OBJECTIU 2. RECONVERSIÓ DE ZONES EN DECLIU INDUSTRIAL

CICYT 1.657,8 828,9

Gerència Sector Naval 22,1 11,0

SEPI 235,8 117,9

Programa Operatiu Generalitat 12.937,5 6.468,7

Total Obj 2 14.853,2 7.426,5

OBJECTIU 3. FORMACIÓ PER A ATURATS

INEM (*) 22.097,9 9.944,0

D.G. Migraciones 15,8 7,1

Instituto Social de la Marina 5,9 2,6

IMSERSO 15,5 7,0

Min. de Agricultura, Pesca y Alimentación 9,3 4,2

D.G. Fomento de la Economía Social 136,5 61,4

Escuela Organización Industrial 261,4 117,6

Instituto de la Mujer 15,0 6,7

ONCE 102,6 46,2

Programa Operatiu Diputació de Barcelona 2.218,4 998,3

Programa Operatiu Ajuntament de Barcelona 1.274,4 573,5

Programa Operatiu Generalitat 6.094,0 2.742,3

TOTAL OBJ 3 32.246,7 14.510,9

OBJECTIU 4. ADAPTACIÓ DELS RECURSOS HUMANS EN ACTIU

INEM (FORCEM) 13.144,3 4.458,0

Total Obj 4 13.144,3 4.458,0

OBJECTIU 5B. DESENVOLUPAMENT ESTRUCTURAL DE ZONES RURALS

Generalitat 1.359,9 679,9

Total Obj 5b 1.359,9 679,9

Altres (Urban, Pesca) 144,2 72,1

TOTAL FSE 61.748,3 27.147,5

(*) 10.587 M.de pts corresponen al Pla FIP gestionat per la Generalitat
Font: UAFSE i elaboració pròpia
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A continuació es desglossen els recursos del Fons Social Europeu que han

estat gestionats mitjançant el programa operatiu de l’Ajuntament de

Barcelona.

A C C I O N S  D E L   F O R C E M

Les activitats del FORCEM en l’any 1998 han estat les següents:

A C C I O N S  I  R E C U R S O S  G E S T I O N A T S  P E R

L A  G E N E R A L I T A T  D E  C A T A L U N Y A

En el moment del tancament de la Memòria Socioeconòmica (Octubre de

1999), el CESB encara no havia rebut la informació escrita sobre els progra-

mes desenvolupats per la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona

durant l’any 1998. Per aquest motiu ens veiem obligats a basar-nos exclusi-

vament en les informacions verbals manifestades pel delegat territorial a

Barcelona del Departament de Treball en la seva presentació al CESB.

PROGRAMA OPERATIU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  (Objectiu 3 FSE) 1998

(Imports en milions de pts.)

Eix 1: Inserció aturats de llarga durada 211,5 

Eix 2: Inserció professional de joves 236,9

Eix 3: Integració de persones en risc d’exclusió 39,7

Eix 4: Promoure la igualtat d’oportunitats 85,4

TOTAL EXECUTAT 573,5

Font: UAFSE

ACTUACIONS DEL FORCEM A LA CIUTAT DE BARCELONA 1998

Nombre d’accions formatives 8.726

Total d’hores 16.700.102

Total participants 44.889

Finançament aprovat 7.940 M. de pts

Font:FORCEM.Dades provisionals.
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A C C I O N S  I  R E C U R S O S  G E S T I O N A T S  P E R

L ’ A J U N T A M E N T  D E  B A R C E L O N A

Les accions de polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona

es gestionen fonamentalment a través de l’empresa Barcelona Activa, així

com per altres instruments com són la Direcció d’Afers Socials, l’Institut

Municipal d’Educació i l’Institut Municipal de Persones amb Disminució.  

Barcelona Activa ha desenvolupat durant 1998 tres línies d’activitat que són

emmarcades en els respectius serveis:

Servei per a l’ocupació. La seva missió és millorar les oportunitats de les per-

sones sense feina per accedir al mercat de treball així com les d’aquelles que

volen millorar la seva situació professional. El total d’usuaris del SPO durant

1998 ha estat de 24.427. El desglossament per accions és el següent:

ACCIONS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL A LA CIUTAT DE

BARCELONA 1998 

Formació i Inserció Professional (FIP) 57.700 beneficiaris

3.396 accions formatives

7.760  M. de pts

Escoles Taller i Cases d’Oficis 3 ET + 3 CO (gestió Ajuntament Barcelona)

9 CO (Gestió Departament d’Ensenyament)

1 CO (Assoc. Tres Turons)

1 CO (Consorci El Far)

1 CO (Institut Gaudí)

Col·laboració Social 35 beneficiaris (gestió Ajunt. Barcelona)

Plans d’Ocupació 1.296 beneficiaris

1.027 M. de pts

Font:Informació verbal del Delegat Territorial del Departament de Treball
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Servei d’Atenció als Emprenedors. El Servei d’Atenció als Emprenedors

(SAE) té com a missió desenvolupar accions de suport a la creació d’em-

preses i d’estímul de la cultura emprenedora. El total d’usuaris atès pel

SAE  l’any 1998 ha estat de 11.517 persones  i ha donat suport a 1.360 pro-

jectes empresarials, el 60% dels quals han desembocat en la constitució

d’una empresa als sis mesos. El desglossament per programes és el

següent:

ACCIONS I BENEFICIARIS DEL SERVEI PER A L’OCUPACIÓ 1998

ACCIONS BENEFICIARIS

Informació i assessorament 4.702

Seminaris de recerca de feina 14.689

Programa “Dones cap a l’Ocupació” 500

Formació ocupacional 2.641

Escoles Taller - Cases d’Oficis (*) 620

Plans d’Ocupació 717

Col·laboració social 19

Programes europeus 292

Programa majors de 40 anys 247

TOTAL 24.427

(*) Atès el caràcter bianual de les Escoles Taller, apareixen escoles taller atorgades el 1997 i encara
en funcionament el 1998 així com noves escoles atorgades el 1998

Font:Barcelona Activa

ACTIVITAT DEL SERVEI D’ATENCIÓ ALS EMPRENEDORS 1998

PROGRAMES PROJECTES EMPRESARIALS

Acompanyament per emprendre 1.189

Vivers d’Empreses 111

Programa “Dones Emprenedores” 60

TOTAL 1.360

Font:Barcelona Activa
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Servei per a l’Empresa. El Servei per a l’Empresa ha estat configurat l’any

1998 per desenvolupar accions i programes per a la millora de la compe-

titivitat d’empreses, especialment petites i mitjanes. El desglossament

d’activitats del Servei a l’Empresa és el següent:

El volum total de recursos gestionats per a accions de promoció de l’acti-

vitat econòmica i l’ocupació el 1998 ha estat de 3.214,8 milions de pts. 

ACTIVITATS DEL SERVEI A L'EMPRESA 1998

FORMACIÓ CONTÍNUA

Accions formatives 153

Participants 4.453

CENTRE D'EMPRESES FÒRUM NORD

Emnpreses instal.lades 34

INFOPIME

Consultes (hits) 1.283.255

Font:Barcelona Activa
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PROGRAMES D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL DE LA DIRECCIÓ

D’AFERS SOCIALS 1998 (Imports en milions de Pts.)

Programa Col·lectiu Participants Recursos

Itineraris personalitzats Població amb especials 

d’inserció laboral dificultats  d’inserció laboral 551 73,9

atesa pels serveis socials

Població intermitja Població amb dificultat per 397 6,6

accedir als programes d’ocupació

"Contra l'exclusió, junts Població pertanyent 

anem a fons" a col.lectius en risc 65 6,5

(Iniciativa Integra) (*) d'exclusió social

SAFIR (*) Immigrants que volen dur

a terme projectes 235 13,5

d'autocupació

(*) Projecte conjunt amb Barcelona Activa
Font:Direcció de Serveis d’Afers Socials

La població a la que s’adrecen les actuacions de la Direcció d’Afers Socials

la conformen principalment les persones i col·lectius que presenten espe-

cials dificultats per a la inserció socio-laboral  o que es troben en risc o en

procés d’exclusió social.

El desglossament de les activitats desenvolupades durant l’any 1998 és el

següent:
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El resum de les actuacions desenvolupades per l’Institut Municipal de

Persones amb Disminució és el següent:

PROGRAMES D’INSERCIÓ SOCIO-LABORAL DE L’IMPD 1998

CURSOS ESPECÍFICS PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Cursos a mida a l’empresa 41 alumnes  29 alumnes contractats

Cursos de recerca activa d’ocupació  68 alumnes 26 alumnes contractats 

Cursos d’especialització  40 alumnes  10 alumnes contractats  

CURSOS ORDINARIS

Cursos ofertats 113

Nombre de matrícules 88

CURSOS PER A PROFESSIONALS

Nombre d’alumnes 10

ACCIONS PER A LA INSERCIÓ

Persones contractades: 172

ACCIONS DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Persones ateses:  395

Font:Institut Municipal de Persones amb Disminució



89

Les actuacions desenvolupades per l’Institut Municipal d’Educació durant

l’any 1998 han estat les següents:

A C C I O N S  I  P R O G R A M E S  D E S E N V O L U P A T S

P E R  L A  R E S T A  D ’ O R G A N I T Z A C I O N S  D E L

C E S B  A  L A  C I U T A T  D E  B A R C E L O N A

La Memòria Socioeconòmica de 1998 incorpora com a novetat al presen-

tació dels programes i accions realitzades a la ciutat per les altres orga-

nitzacions que conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona conformen

el CESB: Comissions Obreres, la Unió General de Treballadors i Foment

del Treball Nacional.  

Òbviament aquesta relació no esgota el conjunt de la formació ocupacio-

nal i contínua que es realitza a la ciutat de Barcelona atès que no s’hi afe-

geixen altres operadors com poden ser la Cambra de Comerç, altres orga-

nitzacions empresarials i sindicals, les universitats i altres centres de for-

mació, etc. En qualsevol cas és un avanç  en la direcció d’una major clari-

ficació del mapa d’activitats i recursos de les polítiques actives d’ocupació

a Barcelona.

ACCIONS D’INSERCIÓ LABORAL DE L’IMEB DURANT 1998

Acció Participants

Programes de garantia social 365

Cicles formatius de grau mitjà 248

Formació professional adaptada 92

Cicles formatius de grau superior 767

Formació per a treballadors en actiu 30

Formació ocupacional 160

TOTAL 1.662

Font:IMEB



L’instrument de la CONC per gestionar els programes de formació i pro-

moció de l’ocupació a Catalunya és el Centre de Formació i Promoció

(CEPROM), organitzat territorialment també al Barcelonès.

Les activitats de formació del CEPROM Barcelona són les següents:

El total d’alumnes l’any  1998 va ser de 4.306, dels quals un 54 % eren

homes i un 46 % dones. Les principals àrees funcionals de procedència és

32 % producció, 21 % administració i serveis i 12 % manteniment.
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ATURATS, PROGRAMACIÓ SUBVENCIONADA PEL DEPARTAMENT 

DE TREBALL DE LA GENERALITAT

TREBALLADORS EN ACTIU, PROGRAMACIÓ SUBVENCIONADA PER FORCEM,

DEPARTAMENT DE TREBALL I FONS SOCIAL EUROPEU 1998

Col·lectiu Nombre Hores Nombre 

de cursos participants

Menors de 25 anys 8 2.290 120

Majors de 25 anys 9 3.155 135

Discapacitats 1 400 15

Persones Recloses 1 500 15

Programes de garantia social 2 1.200 30

TOTAL 21 7.545 315

Nombre Hores Nombre 

de cursos participants

Resta de programació 246 8.596 3.991

Font:CEPROM
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L’instrument de la Unió General de Treballadors per a realitzar les activi-

tats de formació és  l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i

l’Ocupació (IDFO). 

Les activitats de formació de l’IDFO a la ciutat de Barcelona l’any 1998 es

recullen en el quadre següent:

Les principals famílies professionals d’aquests cursos han estat informà-

tica, serveis a l’empresa, idiomes, administrativa, sanitària, serveis a la

comunitat i comerç. 

ACCIONS FORMATIVES DE L’IDFO A LA CIUTAT DE BARCELONA 1998

Nombre Hores Nombre 

de cursos participants

Formació ocupacional

Aturats menors de 25 anys 11 2.550 143

Aturats majors de 25 anys 17 3.950 221

Formació Contínua 209 7.540 3.039

Font :IDFO
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Les activitats de formació desenvolupades per Foment del Tr e b a l l

Nacional a Barcelona durant l’any 1998 es desglossen de la següent mane-

ra:

A). ACCIONS SUBVENCIONADES PER LA GENERALITAT

Cursos Alumnes Hores

Formació per a aturats 26 390 6.200

Formació contínua 41 615 4.290

B). ACCIONS SUBVENCIONADES PEL FORCEM

Cursos Alumnes Hores

Organitzats directament per FTN 130 3.303 7.250

Organitzats per les organitzacions

sectorials o territorials 221 4.512 13.680

Organitzats conjuntament

per CEOE-FTN 25 1.250 2.750

Font:FTN
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Com ja s’ha dit, a partir de 1998, l’INEM deixa de tenir competències en la

gestió de polítiques actives d’ocupació en el 1998. No obstant això, i tal i

com ja es venia recollint en les dues Memòries anteriors, s’ha obtingut

l’import aproximat dels recursos destinats a prestacions per a desocupa-

ció, la qual cosa completa la imatge dels recursos destinats a l’ocupació i

la desocupació a la ciutat. 

A continuació es relaciona la sèrie dels tres darrers exercicis, en els quals

es palesa la important reducció deguda a la tendència descendent de l’a-

tur registrat a la ciutat.

PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA  

(Imports en milions de pts)

Any Import

1996 45.702

1997 40.821

1998 36.063

Font:INEM



5.  LA CONTRACTACIÓ LABORAL

L’any 1998 es van celebrar a Barcelona un total de 679.748 contractes labo-

rals, un 19,5% més que l’any anterior.

La contractació indefinida ha experimentat una forta expansió, a l’incre-

mentar-se en un 47,2%, ritme molt superior al que ho fan els contractes

temporals (16,2%). Aquest fet provoca que el pes de la contractació inde-

finida sobre la total augmenti notablement: l’any 1998 de cada 100 con-

tractes que es signen a la ciutat més de tretze eren estables, quan l’any

anterior només ho eren deu i mig. Aquesta situació és conseqüència tant de
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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 1998

Indefinits                             Temporals

Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL

Gener 7.697 15,95 40.575 84,05 48.272

Febrer 7.340 15,08 41.330 84,92 48.670

Març 8.763 15,48 47.850 84,52 56.613

Abril 7.944 15,59 43.014 84,41 50.958

Maig 8.300 16,22 42.856 83,78 51.156

Juny 7.463 12,77 50.958 87,23 58.421

Juliol 6.509 11,33 50.923 88,67 57.432

Agost 2.939 9,29 28.712 90,71 31.651

Setembre 6.469 13,25 42.368 86,75 48.837

Octubre 8.904 11,56 68.145 88,44 77.049

Novembre 9.462 10,88 77.530 89,12 86.992

Desembre 7.217 11,33 56.480 88,67 63.697

Total 89.007 13,09 590.741 86,91 679.748

Variació 

1998/1997 (%) 47,19 16,18 19,47

Font:Departament de Treball.Generalitat de Catalunya.



la bonança econòmica com de les mesures de foment de la contractació

implantades a partir de maig de 1997: dos terços dels contractes indefinits

registrats a la ciutat l’any 1998 es van acollir a les noves modalitats de con-

tractació de la reforma, bàsicament les relatives a conversió de temporals en

indefinits i les que beneficiaven a determinats col.lectius en atur.

En el transcurs de l’any, la contractació temporal ha anat guanyant pes en

el total a mesura que s’anaven esgotant algunes de les possibilitats d’a-

collir-se a les noves modalitats (terminis temporals, bonificacions). Cal dir

però que en els primers mesos de l’any 1999 la pròrroga d’alguns incen-

tius provoca una nova pujada de la participació dels indefinits. 

Entre els contractes temporals, els de temps parcial han estat els més fre-

qüents, amb gairebé un terç del total, seguits dels eventuals per cir-

cumstàncies de producció i els d’obra o servei. 

La distribució del total de contractació entre els dos sexes és pràcticament

equitativa (50,7% homes i 49,3% dones). Per tant, la participació femeni-

na és més alta en la contractació que en la població activa (on representa

el 44%). 

No és així en el cas de la contractació indefinida: en els homes el 14,85%

dels contractes van ser indefinits, quan en les dones aquest percentatge

és del 11,29%. 

Durant l’any 1998, les dones van signar més contractes temporals que els

homes. El predomini femení és especialment clar en els contractes tem-

porals a temps parcial -els més nombrosos a la ciutat-, on de cada 100 que

se’n fan, 63 són de dones.

El grup d’edat entre 20 a 24 anys va ser el que va registrar la major part de

contractacions a Barcelona (més del 30% del total), quan el seu pes dins

la població activa és molt inferior (11,1%). El pes de la contractació indefi-

nida sobre el total tendeix a augmentar amb l’edat, oscil.lant entre el 4,5%
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CONTRACTACIÓ PER SEXE I MODALITAT  DE CONTRACTE A BARCELONA 1998

Homes                            Dones

Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL

Contractes indefinits

A temps parcial 4.256 40,91 6.147 59,09 10.403

Ordinari temps

indefinit 11.880 64,50 6.538 35,50 18.418

Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 285 67,38 138 32,62 423

Contractes indefinits  L 63/97 i 64/97 17.925 59,42 12.242 40,58 30.167

Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 16.802 56,77 12.794 43,23 29.596

Total 51.148 57,47 37.859 42,53 89.007

Contractes temporals

Pràctiques 4.543 45,93 5.349 54,07 9.892

Temps parcial 72.359 37,27 121.792 62,73 194.151

Temporals bonificats minusvàlids 138 72,25 53 27,75 191

Minusvàlids en CET 735 59,95 491 40,05 1.226

Obra o servei 93.478 65,70 48.792 34,30 142.270

Eventuals circumstàncies producció 97.148 55,49 77.926 44,51 175.074

Interinitat 15.385 31,04 34.186 68,96 49.571

Relleu 18 41,86 25 58,14 43

Jubilació especial 64 anys 42 71,19 17 28,81 59

Formació L 63/97 3.433 57,20 2.569 42,80 6.002

Altres 5.985 48,81 6.277 51,19 12.262

Total 293.264 49,64 297.477 50,36 590.741

TOTAL 344.412 50,67 335.336 49,33 679.748

Contractes indefinits

sobre total (%) 14,85 11,29 13,09

Font:Departament de Treball.Generalitat de Catalunya.



dels menors de 20 anys al 19,9% dels més grans de 45 anys. En aquest

darrer estrat d’edat, és molt positiu que més de 7.000 persones proce-

dents de l’atur van signar contractes indefinits durant l’any.

El sector terciari concentra la major part de la contractació (més del 83,3%). En

aquest sector ha estat molt habitual el recurs als contractes temporals a temps

parcial. La indústria presenta un pes en la contractació (8,8% del total) força

inferior a la seva presència en la ciutat. D’altra banda, el pes de la contractació

indefinida en la indústria (25%) és significativament superior -gairebé el doble-

a la mitjana.

L’any 1998, el 34,5% dels contractes temporals celebrats a Barcelona eren de

durada indeterminada. Entre els de durada determinada, quasi la meitat eren

de menys d’un mes i tan sols el 5% superava els 6 mesos.

En comparació amb Catalunya i Espanya, la ciutat presenta una participació

més elevada de la contractació indefinida (13,1% de Barcelona front al 11,8 de

Catalunya i el 8,1 d’Espanya). La dona té una major presència en la contracta-

ció a la ciutat (49,3%) que a Catalunya (44,4%) i Espanya (38,8%). Finalment,

pel que fa a les modalitats de contractes més emprades en els diferents

àmbits, a Barcelona sobresurt el temporal a temps parcial (30%), quan a la

resta el més freqüent ha estat el d’eventual circumstàncies producció.
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DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER GRUPS D'EDAT %

8,7 %

30,5 %

22,6 %

27,4 %

9,8 %



6 .  L E S  R E L A C I O N S  L A B O R A L S

A  L A  C I U T A T  D E  B A R C E L O N A

El CESB ha considerat convenient conèixer més a fons l’especificitat de les

relacions laborals a la ciutat de Barcelona i a tal efecte ha encarregat a un

equip universitari1 0 una descripció de l’estat de la qüestió amb especial

atenció a alguns aspectes que es consideren fonamentals com la conflictivi-

tat laboral, la salut laboral, la negociació col.lectiva i afegint a més a més la

posició dels diferents agents socials en relació a aquesta matèria.

Tot seguit s’incorpora en aquesta memòria la síntesi dels resultats d’aques-

ta aportació.

La concentració de serveis i en menor grau el sector industrial a Barcelona,

generan una idiosincràsia dels agents socials que alhora es reflecteix a la

negociació col.lectiva i en les relacions laborals a la ciutat.

Conflictivitat laboral, pèrdua de llocs de treball i litigiositat

La ciutat de Barcelona pel volum de negoci que concentra acapara el nom-

bre d´expedients de crisi més elevat.

La valoració de dades relacionades amb conflictivitat laboral: vagues i tan-

caments patronals, així com les dades relacionades amb actes de concilia-

ció a nivell municipal no ha estat la desitjable per la manca de desagregació

d´aquestes a nivell de la ciutat de Barcelona.

En termes evolutius, 1998 va ser un any de descens en el nombre d´expe-

dients oberts, però va haver-hi un canvi en les causes al.legades per a la

sol.licitud d´autorització: han augmentat les causes motivades per raons

tècniques o tecnològiques, organitzatives o de producció, és a dir, aquelles

que tenen a veure amb una reordenació de l´organització productiva, dirigi-

da a millorar la posició competitiva en el mercat, no per causes econòm i-

ques (fallida, suspensió de pagaments), més habituals anys enrera.
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10 Jaume Rodríguez (Director), Eva Miñarro, Pilar Rivas, Mercedes Villanueva i Cati Jerez. Les rela-
cions laborals a la ciutat de Barcelona. Document de Treball.Consell Econòmic i Social de Barcelona.
Barcelona 1999
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La resolució dels expedients de regulació d´ocupació que van acabar amb

extinció de la relació laboral van augmentar respecte de 1997.

Dels expedients de regulació d´ocupació presentats durant 1998, l´al.lega-

ció de causes relacionades amb l´aplicació de mesures econòmiques

segueix estan en primer lloc, seguit de les causes tècniques i/o tecnològi-

ques i de les organitzatives.

Pel que fa al Tribunal Laboral de Catalunya, les conciliacions col.lectives

han afectat, en especial, les empreses del sector metall i del sector trans-

ports. Però els treballadors afectats es concentren al sector de la sanitat i

del metall. Les causes que van originar aquestes conciliacions són princi-

palment, la problemàtica de la jornada, calendari i vacances, el salari i la

negociació col.lectiva.

S a l u t  l a b o r a l

L´envelliment de la població i el canvi en l´estil de vida i treball són res-

ponsables de l´augment de patologies cròniques i degeneratives.

Els canvis en l´organització i mètodes de treball ocasionen entre la pobla-

ció de Barcelona un augment de les malalties cròniques relacionades amb

trastorns musculars, esquelètics, osteoarticulars, mentals i circulatoris

(varius, migranya i al·lèrgies). Creix el nombre de treballadors que treba-

llen fent torns que interfereixen amb la seva vida social i familiar o en con-

dicions d´aïllament, o bé que realitzen la seva activitat en condicions de

gran demanda psicològica.

D´altra banda l´atur i la inestabilitat laboral també incideixen en els tras-

torns mentals com ara l´ansietat i la depressió. 

Els accidents “in itinere” i en el lloc de treball han augmentat durant el

període 1996-98.



El 50% dels accidents mortals afecten treballadors menors de 35 anys, que

en el sector de la construcció representen un 62%.

L a  n e g o c i a c i ó  c o l . l e c t i v a

Les conclusions de l´anàlisi dels convenis col.lectius que resulten d´apli-

cació a la ciutat de Barcelona l´any 1998 són els següents:

Accés a l´ocupació - Tot i que s´han pactat clàusules sobre ocupació o con-

tractació (31%) en casos comptats es considera la creació neta d´ocupa-

ció.

Tampoc la interdicció de la discriminació, mitjançant mesures de foment

de la igualtat, no té rellevància a la negociació col.lectiva barcelonina.

D´altra banda el 30% dels convenis fan referència a la formació profes-

sional, però en molt pocs casos es tracta de la posada en pràctica de plans

de formació.

Condicions de treball - A Barcelona, tot i que l´estructura salarial no dife-

reix de la de la resta de la província, s´aprecia un lleuger increment de la

freqüència d´altres gratificacions extraordinàries. La jornada laboral està

al voltant de les 1.400 fins les 1.800 hores anuals i es combinen de dife-

rents tipus de jornades: continuada, partida, a torns. Destaca la inclusió

de clàusules desincentivadores de les hores extraordinàries, com a mesu-

ra de foment de l´ocupació. Pel que fa a la salut, la recent implantació de

la normativa de salut laboral i les exigències que la Llei de prevenció de ris-

cos laborals ha imposat a les empreses, dificulta en la pràctica la conse-

cució en la negociació col.lectiva de millores per sobre dels mínims legals. 

En pocs casos es preveuen plans de prevenció de riscos laborals. Les clàu-

sules més habituals en termes de salut laboral es relacionen amb la rea-

lització de reconeixements mèdics periòdics i amb la participació  dels tre-

balladors en la posada en pràctica de plans de seguretat a la feina. Però
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manca la regulació del contingut de participació o dels canals per a por-

tar-la a terme, qüestió que es fa més evident en la previsió en matèria de

protecció al medi ambient que es limita a la mera declaració  de principis

o intencions.

L a  p o s i c i ó  d e l s  a g e n t s  s o c i a l s

Les polítiques i actuacions tant de sindicats com de l´organització empre-

sarial estan condicionades als cicles econòmics i a l´estructura del mercat

laboral.

Tot i que la conflictivitat existeix, la seva exteriorització és menys visible,

per la possibilitat de canalització institucional del conflicte (Tribunal

Laboral de Catalunya) i per la situació econòmica favorable. La dinàmica

negociadora s´orienta cap a la consecució de més flexibilitat laboral (per

al treballador i per a l´empresa) i cap a l´estabilitat i lluita contra la preca-

rietat.

La desindustrialització, la reorganització del treball i l´adaptació de les

organitzacions en un nou context econòmic i laboral condicionen les rela-

cions laborals a la ciutat de Barcelona.



7. LES BONES PRÀCTIQUES EN LA 

NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA DE BARCELONA

Les bones pràctiques en la negociació col.lectiva és una matèria de creixent

interès i actualitat tant a nivell internacional com més recentment a Espanya.

El CESB ha cregut interessant encarregar a un equip universitari1 1 la descrip-

ció del que s’entén per aquest concepte, el llistat d’aquelles bones pràcti-

ques susceptibles d’utilització al nostre mercat de treball i l’aplicació efec-

tiva d’aquestes en la negociació col.lectiva a Barcelona.

Els resultats d’aquest estudi es comenten de manera sintètica a continuació.

Aquest estudi pretén fer una aportació que concreti quines són les pràcti-

ques, que contribueixen a millorar l´àmbit de la contractació laboral.

El propòsit final es que les bones pràctiques s´implantin de manera genera-

litzada i que generin una unificació en els criteris d´intervenció. 

Cal tenir present el que el fonament de la bona pràctica és el consens, això

fa que en algunes ocasions la definició es perfili més com el conjunt de

declaracions que representen les pràctiques més desitjables que es recoma-

nen en un camp determinat. Quant el que s´analitza són continguts nego-

ciats el conveni és el resultat del consens.

La bona pràctica és un concepte complex que implica un procés, i per tant

es desenvolupa en diferents fases, segons s´extrau tant de l´anàlisi dels

Codis de conducta com dels pactes que s´han analitzat. La posada en fun-

cionament d´una bona pràctica implica en primer lloc consensuar quin és

l´objectiu a assolir (per exemple creació de llocs de treball estable), això ja

és en si mateixa una  bona pràctica ja que unifica claus de referència i el llen-

guatge. En segon lloc, un cop traçat l´objectiu la posada en funcionament

de mesures concretes (aquí per exemple es recollirien clàusules de conve-

nis col·lectius de conversió de treball precari en estable) i per últim la ter-
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colectiva en Barcelona. Document de Treball CESB 1999.
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cera fase seria el control d´eficàcia de que a través de les mesures posa-

des en marxa s´han assolit els objectius (aquesta última fase es fa tan pel

conveni posterior al que les recull, com per mecanismes externs).

Aquest enunciat, recull el que a nivell internacional es denomina actual-

ment bones pràctiques. La elecció de les bones pràctiques que s´han estu-

diat, i de les que, en conseqüència, poden proposar-se actuacions, s´ha

realitzat en termes gens teòrics sinó d´ordre pràctic, i en base a estudis

sobre la realitat elegint-se aquelles actuacions que acompleixin dues pre-

misses principals: que tinguin efectes positius tant el dret dels treballadors,

com sobre la qualitat del treball, i sobre la rendibilitat de l´empresa.

Alguns principis de conducta s´admeten generalment com a bones pràc-

tiques i són universals. D´alguns es disposa de codis complets establerts

en la legislació comunitària o de les "Directrices del Plan de Acción para

el Empleo del Reino de España para 1998".  En determinats casos s´ha

buscat el seu perfil on se sap taxativament que està més desenvolupat:

com la limitació de jornada de la llei Aubry.

Es treu profit també, de la documentació de seminaris sobre bones pràc-

tiques realitzats molt recentment a diferents ciutats europees sota els aus-

picis de la CEE, i sota el signe del consens. Com també aspectes de la doc-

trina americana més recent en el mateix sentit.

D´acord amb aquestes referències i passant al que pot ser l´aplicació

d´aquests principis a nivell de Barcelona, s´han analitzat tots els convenis

que afecten el nostre mercat de treball, és a dir a les empreses situades a

la ciutat s´han afegit tots els convenis de sector, tots els autonòmics, tots

els provincials, i els d´empreses. 

En conseqüència, s´ofereix una guia pràctica on poden inspirar-se els

agents socials a fi d´avençar per la línia de bones pràctiques. Amb conei-

xement de causa, i no amb termes teòrics, un cop conegut l´estat de la

qüestió.



Sembla que al nivell territorial superior s'és més programàtic -enunciats,

desitjos, recomanacions-, mentre que als convenis provincials i sectorials

es troben força més exemples de clàusules d´aplicació. En general, a casa

nostra, s´observa una reducció en l´ús de les bones pràctiques en el ter-

cer estament -a nivell d´empresa-.

S´enumera a continuació una síntesi dels resultats d´acord amb els crite-

ris de l´equip redactor del treball.

Les bones pràctiques estudiades són :

- principis generals: principi d´igualtat i de no discriminació i altres prin-

cipis.

- integració de grups marginats

- promoció de l´ocupació

- estabilitat en l´ocupació

- reducció de l´ocupació precària

- reducció de la jornada ordinària de treball

- limitació d´hores extraordinàries

- protecció contra riscos laborals

- participació dels treballadors o els seus representants en la empresa

- promoció de la formació professional

- clàusules atemperadores de la destrucció de llocs de treball

- assetjament sexual

- gestió de conflictes

- altres clàusules

Els principis d´igualtat i de no discriminació així com altres principis: en

l´àmbit  autonòmic es recullen sobre tot declaracions programàtiques

d´igualtat, amb especial referència al principi de no discriminació salarial.

En menor mesura es troben aquestes declaracions a nivell de convenis

provincials i són molt escasses les referències en els convenis d´empresa.

La integració dels treballadors marginats: als convenis d´àmbit autonòmic

es recullen clàusules sobre bones pràctiques en aquesta matèria tant a
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nivell de declaració de principis com amb la posta en marxa de mecanis-

mes específics de mobilitat quant el treballador ha vist minvada la seva

capacitat per al treball. En l´àmbit provincial sobre tot es troben recorda-

toris al compliment de les normes sobre contractació de persones amb

discapacitats, també hi ha normes negociades sobre mobilitat d´adapta-

ció dels treballadors amb capacitat disminuïda. En l´àmbit de l´empresa,

el concepte que s´utilitza és el d´integració de col·lectius amb especials

dificultats d´integració o readaptació en el treball i es troba sobre tot en

clàusules d´integració de treballadors que ja estaven treballant a l´empre-

sa. Les clàusules de recol.locació de treballadors discapacitats es troben

en nombrosos convenis analitzats.

La promoció de l´ocupació a l`àmbit autonòmic: la fórmula més estesa es

la de la jubilació anticipada amb contractes de substitució. Alguns conve-

nis d´aquests àmbits es comprometen a mantenir llocs de treball fixes, i

d´altres, més excepcionals, a crear ocupació estable. En l´àmbit provincial

s´insisteix en la mesura de la jubilació anticipada i la contractació de nous

treballadors. En l´àmbit de l´empresa es recullen les jubilacions anticipa-

des però sense compromisos de contractar a d´altres treballadors. També

es pràctica comú dels convenis d´empresa que s´afavoreixi la contractació

de familiars dels empleats.

L´estabilitat en el lloc de treball: en els convenis autonòmics, amés d´allò

mencionat anteriorment s´hauria d´afegir que es troben clàusules de

pagament d´indemnitzacions a la finalització de contractes temporals.

Igual contingut el trobem en els convenis d´àmbit provincial. En l´empre-

sa, respecte a aquesta pràctica ens trobem que es va obrin espai a les

transformacions de contractes temporals en fixes, sobre tot formatius i

eventuals a la seva terminació.

Respecte a la reducció de l´ocupació precària: a més d´allò dit fins ara, en

l´àmbit autonòmic trobem clàusules de control del nombre de treballa-

dors eventuals, clàusules de prohibició de la successió de contractes tem-

porals. En l´àmbit provincial també es veuen les clàusules de limitació de
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la contractació temporal acompanyades de limitacions de la duració màxi-

ma dels contractes temporals, hi ha escassa incidència del contracte de

foment de la contractació indefinida. A nivell d´empresa semblen guanyar

terreny les formules de compromís de limitació de la contractació tempo-

ral, a través de percentatges màxims de contractes precaris per plantilla.

Per altra banda es troben, en aquest nivell, previsions de limitació de l´ús

de les ETT.

Reducció de la jornada. En l´ àmbit autonòmic, es veu un lent descens de

la jornada anual. En l´àmbit provincial, només la Diputació  de Barcelona

i l´Ajuntament tenen una jornada inferior a les 40 hores setmanals. En

l´empresa va guanyant terreny la reducció anual de la jornada i lo que es

clar es que no s´utilitzen les reduccions de jornada com mecanismes de

repartiment de l´ocupació.

La limitació d´hores extraordinàries: de clara connexió amb l´apartat ante-

rior, en l´àmbit autonòmic, recomanació genèrica a que s´utilitzen però no

passa d´això. En l´àmbit provincial es troben alguns convenis que prohi-

beixen les hores extraordinàries però sobre tot lo que es regula, per la

negociació col·lectiva provincial és com es remuneren, que es quasi sem-

pre per descans. En el nivell d´empresa es troben declaracions de limita-

ció de les hores extraordinàries però obrint la possibilitat d´acudir en

determinats supòsits. En aquest nivell s´intenta controlar més l´adequa-

ció de la jornada.

La protecció contra riscos laborals: en l`àmbit autonòmic és pràctica

comú els reconeixements mèdics, l´existència d´un Comitè de Seguretat i

salut i la millora de prestacions de la Seguretat Social. En similar sentit el

nivell provincial. En el nivell d´empresa, es troben mencions generals als

principis i apareixen també mesures de protecció especial per a dones

embarassades.

La participació dels treballadors o els seus representants en l`empresa:en

l´àmbit autonòmic es dona sobre tot en horari, calendari i vacances. En
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l´àmbit provincial, amés de lo anterior apareixen previsions de participa-

ció en tema de mobilitat geogràfica i modificacions substancials. Altres

qüestions que en aquest nivell s´obren pas són: la informació periòdica de

la marxa de l´empresa, participació en exàmens de selecció i promoció de

categoria i negociació de serveis mínims. En l´empresa, es comú trobar

una ampliació de les competències informatives i consultives dels repre-

sentants.

La formació professional: en el nivell autonòmic hi ha escasses mesures

de formació professional, els convenis creen comissions mixtes d´impuls

de la formació, el mateix succeeix en els provincials.  Hi ha alguns conve-

nis que concreten més la formació i així consideren temps de treball el de

formació o dediquen dins la jornada algun espai a la formació. En

l´empresa, la capacitació, el reciclatje i la formació teòrica tenen un espai

important.

L´assetjament sexual: en el nivell autonòmic i provincial es centra a la defi-

nició i en alguns casos a un tractament específic del tema. El reflex en les

clàusules negociades d´àmbit empresarial és menor.

La gestió de conflictes, en tots els àmbits, hi ha una remissió important

dels convenis col.lectius a l´Acord Interprofessional per a Catalunya.

Aquest ric ventall de suggerències respecte als continguts negociables

proporciona una base que es posa, doncs, a la consideració de les parts

implicades en les negociacions de les condicions de treball a l´àmbit terri-

torial de Barcelona. 
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8. TEMPS, CIUTAT I TREBALL

La importància  del temps com a dimensió rellevant a ĺ hora d´organitzar la

vida de les persones, concretant-ho a més, en l´escenari de ciutat, ha portat al

CESB a encarregar un estudi sobre “temps i ciutat” que ha portat a terme el

grup d´Estudi sobre Treball i Vida Quotidiana (QUIT) 12 del Departament de

Sociologia de la UAB, les lìnies principals del qual se sintetitzen a continuació:

L'emergència de la problemàtica lligada al temps és relativament recent.

S´està, per tant, davant d'una qüestió poc definida encara, sotmesa a diversos

enfocaments, perspectives i disciplines que afecten, a més, a nombrosos

col·lectius, amb interessos que poden ser diversos i contraposats alhora.

Aquesta multiplicitat, si alguna cosa té en comú, és el fet de considerar el

temps com a peça clau en l'engranatge de la vida de les persones. Un temps

que ara apareix a les  societats fortament industrialitzades, on el treball i el

temps presenten un estret lligam, perquè aquest temps de treball es veu

sotmès a fortes modificacions. 

Es així com es fa palesa una de les idees que han presidit aquest estudi: la

modificació de l'horari laboral de les persones, especialment les que fan de cap

de família, provoca modificacions en la manera de viure d'aquestes persones.

Això vol dir que, en el moment actual, donades les creixents variacions horà-

ries presents a la ciutat, comença a ser necessària una certa regulació col·lec-

tiva del temps.

Aquesta necessitat neix dels desajustos i conflictes produïts per la confluència

de col·lectius cada cop més diversos amb interessos i necessitats contradicto-

ris. Un conjunt de situacions que no sempre són viscudes i expressades amb

la consciència de que el temps és una dimensió indispensable a tenir en

compte. Però que comença a intuir-se a partir de les percepcions, resistències,

demandes, acords i desacords d'aquests col·lectius entorn la seva vida labo-

ral, familiar, veïnal i ciutadana. 

12 Teresa Torns i Fausto Miguélez  (Coordinadors), Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Lluís Sáez,
Josep M.Antentas i Mònica Nadal. L'Estudi del Temps. Més enllà de la seva dimensió horària i de la
seva incidència a la ciutat. Document de Treball.CESB. Barcelona 1999.



Des d'aquesta perspectiva, el temps de la ciutat té a veure, doncs, amb el

temps social o si es vol amb els usos socials que del temps fan les perso-

nes que hi treballen, hi resideixen i/o hi són presents quotidianament,

temporalment o permanentment. Aquest ús social del temps està regit

centralment per unes pautes organitzades entorn l'horari de la jornada

laboral però també hi han d'altres temps. En concret, el temps de treball

domèstic/familiar i el temps de no treball que conformen uns usos socials

del temps no sempre visibles i sempre sotmesos al temps del treball

pagat, però igualment necessaris per viure. 

S'han recopilat, en un primer moment, tots aquells documents que feien

referència a la problemàtica del temps a fi i efecte de fixar l'estat de la

qüestió. Un cop formulats els límits teòrics de la significació del temps, de

la seva relació amb el treball de les implicacions dels usos social del temps

en un model fortament regulat, s´ha anat intuint quina era la qüestió cen-

tral de l´estudi: la visió del temps a partir de la creixent desincronització

horària motivada, entre d'altres raons, per l'augment dels canvis en els

horaris laborals.

A partir d'aquesta acotació s´ha tractat de fer visible com afecta aquesta

desincronització als diferents col·lectius implicats i quina és la seva per-

cepció de la importància del temps. Aquesta fita ha constat de dues parts.

Una primera part ha anat destinada a recollir la informació disponible

sobre algunes de les principals experiències europees entorn la pro-

blemàtica del temps. Així s´ha recopilat experiències lligades al reparti-

ment del temps de treball pagat (llei Aubry de 35 hores; model finlandès

del 6x6; permís P.L.A. danès, etc.). En una segona part, s´han ressenyat

algunes experiències lligades a una visió més global del temps entès com

a suport tant del temps de treball com del temps de la vida quotidiana: pla

regulador de l'horari de la ciutat a Milà, banc del temps, etc.

Un cop recopilat aquest marc de referència s´ha volgut mostrar quines

eren les percepcions, demandes i resistències que entorn aquesta desin-

cronització i la importància del temps, així vist, comencen a emergir entre
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els col·lectius més propers a nosaltres. Així s´ha dut a terme una sèrie

d'entrevistes amb experts qualificats en els temes de transport, comerç,

benestar social, habitatge, etc. Realitzant també 5 grups de discussió amb

diversos treballadors i treballadores dels àmbits laborals més directament

afectats per la desincronització horària. La informació així obtinguda ens

ha permès obtenir indicis qualificats sobre quines són les representacions

col·lectives, les demandes més o menys explícites i les resistències d'a-

quests col·lectius. Una informació no concloent però si necessària per

dibuixar futures actuacions sobre el temps a la ciutat i/o per definir millor

els serveis amb els quals atendre les demandes i resistències que aquests

nous temps estan fent emergir.

De tot això en l´estudi es conclou que en primer lloc, hi ha una creixent

desincronització horària originada per la forta variabilitat dels horaris

laborals i la importància que aquest horari té en la manera de viure de les

persones. Comença a haver-hi una incipient consciència de la importància

d'aquesta desincronització, especialment per part dels col·lectius que d'al-

guna manera el protagonitzen: treballadors en sectors amb horaris tradi-

cionalment irregulars (policies, bombers, etc.), treballadors en sectors de

creixent desregulació (hosteleria, treball a torns en la indústria). És espe-

cialment significatiu el cas de les persones que viuen en règim de doble

presència, majoritàriament dones que han de fer compatible el treball

domèstic/familiar amb la jornada laboral i la resta d'horaris (escolars,

laborals, etc.) dels membres de la família. 

En aquest sentit s´observa que el treball domèstic-familiar acostuma a ser

visible només per a les dones; alhora, el temps de treball productiu (acti-

vitat laboral) adquireix cada cop una major centralitat per aquestes, en

especial les dones joves. No resulta estrany doncs, trobar que són les

dones de doble presència les que més consciència tenen de la importàn-

cia del temps de treball (en la seva doble vessant laboral i domèstic/fami-

liar) sobre la qualitat de vida. Els joves, tendeixen a compartir aquesta

consciència.
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Les demandes derivades de la desincronització s'expressen majoritària-

ment en forma de temps i, en concret, d'ús social del temps. Quan aques-

tes demandes es formulen en forma de serveis, aquests estan relacionats

principalment amb el transport col·lectiu o amb aquell transport que faci-

liti petits desplaçaments a l'interior de la ciutat. També s'apunta una inci-

pient demanda de coordinació d'horaris laborals i escolars. En relació als

horaris comercials, les demandes semblen ser contradictòries. D'una

banda expressen conflictes entre petits i grans comerciants i de l'altra,

subratllen les contradiccions d'una majoria de treballadors, especialment

dones, que són treballadores i alhora consumidores.

En relació a la ciutat, es posa de manifest la insuficiència d'enfocar l'or-

ganització material i temporal de la ciutat només en funció de les infras-

tructures i els serveis que fan possible l'activitat econòmica. La ciutat s'es-

devé l'espai i el temps de vida per a col·lectius cada cop més heterogenis

que no necessàriament tenen l'activitat laboral com a lligam principal. El

temps de la ciutat esdevé rellevant quan es posen de manifest lògiques

contradictòries: a través dels conflictes o desajustos horaris entre les jor-

nades laborals  dels treballadors dels serveis amb horaris diversos, o entre

les jornades laborals d'aquests treballadors i els usuaris/consumidors de

la ciutat; a través de les demandes més o menys explícites de les persones

amb dificultats per fer compatible vida laboral, vida familiar i vida perso-

nal. 

Les veus del col·lectiu femení s'han de prendre en consideració ja que

posen sobre la taula contradiccions que tenen en el seu nucli la ciutat i la

seva regulació temporal: com fer compatible els horaris en tant que tre-

balladores i usuàries dels serveis, com atendre les demandes temporals

de la vida/treball familiar i les de l'activitat laboral. Alhora, cal tenir present

la cada cop major importància del col·lectiu de gent gran, amb unes

necessitats de mobilitat específiques i un gran cabal de temps disponible

no vinculat a l'activitat econòmica. 



Els canvis que s'intueixen requereixen la voluntat política d'aquells que

regeixen la ciutat, i la consciència i participació activa dels agents socials,

les institucions i la ciutadania implicada.

Amb l'encàrrec d'aquest estudi, el CESB ha donat un primer pas en la

reflexió i el debat sobre aquesta qüestió, tot i posant sobre la taula un

material que suggereix l´establiment de propostes de diferent índole diri-

gides a millorar o resoldre les problemàtiques que s´han posat de mani-

fest i que podran requerir en un futur més o menys immediat actuacions

dels diferents àmbits implicats. 
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S A N I TAT I SALUT PÚBLICA

L’estat de salut dels residents a Barcelona ha tendit a evolucionar positiva-

ment durant el darrer any, com ho posen de manifest alguns dels indica-

dors sintètics clàssics sobre aquesta matèria. 

Així, per exemple, l’esperança de vida dels residents a la ciutat -que ja figu-

rava entre les més altes d’Europa- ha seguit incrementant-se, fins a situar-

se en 78,8 anys a finals de 1997. Aquesta evolució ha beneficiat tant els

homes com les dones. De tota manera, la diferència entre l’esperança de

vida dels dos sexes -tot i escurçar-se- segueix sent molt significativa (75

anys pels homes, i 82,3 per a les dones).  

F O N T:Institut Municipal de la Salut.

Hi ha una considerable homogeneïtat entre l’esperança de vida dels dife-

rents districtes de la ciutat, que en quatre d’ells supera els 80 anys. La única

excepció segueix sent Ciutat Vella, on de tota manera el valor d’aquest indi-
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DISTRICTE HOMES DONES TOTAL

Ciutat Vella 69,58 77,54 73,78

Eixample 76,17 83,27 80,03

Sants-Montjuïc 74,51 82,81 78,80

Les Corts 77,13 83,57 80,48

Sarrià-Sant Gervasi 77,86 83,79 81,19

Gràcia 76,28 82,43 79,69

Horta-Guinardó 75,52 82,22 79,00

Nou Barris 74,22 82,75 78,49

Sant Andreu 76,55 82,85 80,07

Sant Martí 75,89 82,28 79,23

MITJANA BARCELONA 75,00 82,28 78,83

ESPERANÇA DE VIDA ALS DISTRICTES. 1997.



cador ha augmentat en dos anys fins a situar-se en 73,8. Els districtes on

l’esperança de vida és més elevada, tant pels homes com per les dones,

són Sarrià-Sant Gervasi i Les Co r t s .

L’any 1997, la taxa de mortalitat es va mantenir al mateix nivell que l’any

anterior (10,82 per mil). Aquesta tònica d’estabilitat -positiva en una ciutat

que experimenta un procés d’envelliment demogràfic- es va manifestar a la

majoria dels districtes, que van registrar canvis lleus amb respecte a l’any

a n t e r i o r. Cal remarcar, però, que a Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella -el dis-

tricte amb una mortalitat més alta- s’ha produït una reducció significativa.   
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DISTRICTE TAXA

Ciutat Vella 17,10

Eixample 12,75

Sants-Montjuïc 10,28

Les Corts 8,16

Sarrià-Sant Gervasi 9,59

Gràcia 12,01

Horta-Guinardó 9,69

Nou Barris 9,02

Sant Andreu 8,39

Sant Martí 9,25

MITJANA BARCELONA 10,82

TAXA DE MORTALITAT PER DISTRICTES. 1997.

NOTA: Les taxes de mortalitat es donen en defuncions per cada 1.000 habitants.
FONT: Institut Municipal de la Salut.



La taxa de mortalitat infantil es situa en 4,03  per cada 1.000 nascuts al

1997.  Amb respecte a l’any anterior, s’observa una disminució en el cas de

les dones i un increment significatiu -sense interpretació clara- en la dels

homes, especialment accentuat en el cas de Ciutat Ve l l a .

L’any 1998 es van registrar a Barcelona 661 casos de tuberculosi. Això repre-

senta una important reducció (12,4%) amb respecte a 1997 que continua la

tendència positiva dels darrers anys i mostra l’eficàcia de les campanyes de

prevenció i control realitzades. Les disminucions més significatives (al vol-

tant del 30%) es van produir a Sants-Montjuïc i Sant Andreu.
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DISTRICTE HOMES DONES TOTAL

Ciutat Vella 10,44 5,8 8,24

Eixample 6,94 2,11 4,6

Sants-Montjuïc 5,73 - 3,04

Les Corts 2,83 - 1,89

Sarrià-Sant Gervasi 1,62 3,18 2,41

Gràcia 2,11 7,25 4,51

Horta-Guinardó 4,71 4,42 4,56

Nou Barris 3,01 - 1,59

Sant Andreu - 1,95 0,94

Sant Martí 1,13 - 0,57

MITJANA BARCELONA 4,94 3,06 4,03

MORTALITAT INFANTIL ALS DISTRICTES. 1997.

NOTA:Les taxes de mortalitat infantil es donen en morts al primer
any de vida per cada 1.000 nascuts. Quan no hi ha dades és que no
hi ha hagut defuncions.
FONT: Institut Municipal de la Salut.



118

DISTRICTE NOMBRE CASOS

Ciutat Vella 113

Eixample 87

Sants-Montjuïc 74

Les Corts 27

Sarrià-Sant Gervasi 42

Gràcia 39

Horta-Guinardó 67

Nou Barris 76

Sant Andreu 40

Sant Martí 79

MITJANA BARCELONA 661

CASOS DE TUBERCULOSI PER DISTRICTES. 1998.

NOTA: En 17 dels casos considerats, es desconeix el districte de residència de l'afectat.

FONT: Institut Municipal de la Salut.

Com a resultat d’aquesta evolució favorable, la taxa d’incidència de la

tuberculosi va experimentar un descens considerable, baixant de 49,7 a

43,8 casos per cada 100.000 habitants. La davallada va ser especialment

acusada a Sants-Montjuïc, Sant Martí i Sant Andreu.
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DISTRICTE TAXA

Ciutat Vella 134,8

Eixample 34,9

Sants-Montjuïc 44,2

Les Corts 32,9

Sarrià-Sant Gervasi 32,4

Gràcia 33,6

Horta-Guinardó 39,4

Nou Barris 44,4

Sant Andreu 29,5

Sant Martí 34,4

MITJANA BARCELONA 43,8

TAXA D'INCIDÈNCIA DE LS TUBERCULOSI. 1998.

NOTA:La taxa d'incidència de la tuberculosi es mesura en malalts per cada 100.000 habitants

FONT: Institut Municipal de la Salut.

TAXA D'INCIDÈNCIA DE LA TUBERCULOSI

(PER 100.000 HABITANTS)



L’any 1998, 113 persones van morir per reacció a les drogues a Barcelona,

el que representa una reducció del  7,4% i la xifra més baixa des de 1989. 
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MORTS PER REACCIÓ A LES DROGUES



EDUCACIÓ I FORMACIÓ

La ratio d’alumnes / professor a l’ensenyament universitari es va reduir en

1,5 estudiants durant l’any 1998. La tendència a la disminució del nombre

d’estudiants en els darrers anys i la incorporació a les estadístiques de les

dades de la Universitat Oberta i la Universitat Internacional de Ca t a l u n y a

han contribuït a aquesta evolució. Pel que fa a l’ensenyament no universi-

tari, el nombre d’alumnes / professor s’ha incrementat lleugerament fins a

situar-se en 14,16, després de l’ampliació dels grups d’estudiants conside-

rats a la sèrie.   
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RATIO ALUMNES / PROFESSOR

Els 74.025 alumnes matriculats a Primària a la ciutat de Barcelona es dis-

tribueixen en un 36% a centres públics i un 64% a privats, dels quals la gran

majoria són concertats. A l’Ensenyament Secundari Obligatori les propor-

cions són força similars. En canvi en el segment que engloba BUP i COU la

situació és diferent: 44% públic, en front d’un 13% de privada concertada i

un pes molt apreciable de privada no concertada (43%), que gairebé igua-



la el pes de la pública. Finalment, la formació professional s’atén sobretot

als centres privats concertats. 

La taxa d’escolaritat a la ciutat corresponent al curs 1997-98 és del 108%

pels nens censats a la ciutat d’entre 6 i 11 anys (Primària). Es manté la

situació d’una superior oferta educativa a la ciutat que la demanda genera-

da pels residents. Per tant Barcelona segueix rebent a les seves escoles de

primària un volum considerable de nens procedents d’altres municipis.

Malgrat no ser possible la comparació estricta amb el curs anterior (degut

a les variacions que ocasiona l´aplicació de la reforma educativa), quan les

dades de primària corresponien a l’estrat entre 6 i 13 anys, es segueix pro-

duint un descens en el nombre d’alumnes producte de l’arribada de gene-

racions buides a l’edat d’escolarització. L’oferta educativa ha disminuït en

una proporció inferior, el que permet un augment de la qualitat de l’ensen-

yament, pel que fa a una certa desmassificació.
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Primària ESO BUP-COU FP

No d'alumnes 74.026 35.372 54.989 37.440

DISTRIBUÏTS EN:

Pública 36% 38% 44% 28%

Privada concertada 63% 60% 13% 62%

Privada no concertada 2% 2% 43% 10%

ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI A BARCELONA 

Curs 1997/98
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POBLACIÓ TAXA (%)

ESCOLA PÚBLICA CENTRES ALUMNES 6-11 ANYS Curs 97-98

Ciutat Vella 11 1.642 3.173 52

Eixample 9 2.349 10.285 23

Sants-Montjuïc 23 3.336 8.068 41

Les Corts 7 1.151 4.311 27

Sarrià-Sant Gervasi 7 1.204 6.223 19

Gràcia 13 2.141 4.798 45

Horta-Guinardó 23 3.390 7.406 46

Nou Barris 24 3.240 7.490 43

Sant Andreu 16 2.910 6.694 43

Sant Martí 26 4.947 9.997 49

TOTAL 159 26.310 68.445 38

POBLACIÓ TAXA (%)

ESCOLA PRIVADA CENTRES ALUMNES 6-11 ANYS Curs 97-98

Ciutat Vella 9 1.672 3.173 53

Eixample 31 7.697 10.285 75

Sants-Montjuïc 16 2.899 8.068 36

Les Corts 8 4.413 4.311 102

Sarrià-Sant Gervasi 44 11.122 6.223 179

Gràcia 23 3.101 4.798 65

Horta-Guinardó 20 5.372 7.406 73

Nou Barris 17 3.612 7.490 48

Sant Andreu 14 3.694 6.694 55

Sant Martí 19 4.133 9.997 41

TOTAL 201 47.715 68.445 70

POBLACIÓ TAXA (%)

TOTAL BARCELONA CENTRES ALUMNES 6-11 ANYS Curs 97-98

Ciutat Vella 20 3.314 3.173 104

Eixample 40 10.046 10.285 98

Sants-Montjuïc 39 6.235 8.068 77

Les Corts 15 5.564 4.311 129

Sarrià-Sant Gervasi 51 12.326 6.223 198

Gràcia 36 5.242 4.798 109

Horta-Guinardó 43 8.762 7.406 118

Nou Barris 41 6.852 7.490 91

Sant Andreu 30 6.604 6.694 99

Sant Martí 45 9.080 9.997 91

TOTAL 360 74.025 68.445 108

ESCOLARITZACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA EN EL NIVELL DE PRIMÀRIA  CURS 1997/98



Quant a la distribució en el territori, la taxa d’escolarització més alta corres-

pon al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on el nombre d‘alumnes matriculats

pràcticament dobla el de la població censada en edat d’estudiar primària.

Això, com és conegut, es deu a la presència en aquest districte d’un bon

nombre de centres d’enseyament privat que atrauen alumnes no només

d’altres districtes de la ciutat, sinó de municipis propers. Aquesta especifi-

citat de Sarrià-Sant Gervasi es confirma igualment al comprovar com és el

que -amb diferència- té més alumnes en l’ensenyament privat de la ciutat i

junt amb Les Corts, el que presenta una menor matriculació en l’escola

p ú b l i c a .

En sentit contrari, Sants-Montjuïc registra la taxa d’escolarització més baixa

a la ciutat (del 77%), i conjuntament amb Sant Martí són els únics distric-

tes on el nombre d’alumnes matriculats en centres públics supera als que

ho estan en centres privats. El curs anterior aquesta situació es produïa, a

més dels dos districtes esmentats, també a Ciutat Vella. 

Tot i no ser estrictament comparable amb el curs precedent, tal i com s´ha

apuntat -on la referència dels segments d’edat era de 6 a 13- s’observa una

certa tendència a la convergència de les taxes d’escolaritat: els districtes

més llunyans del 100, tant per sobre com per sota, es situen aquest curs

més propers a aquest nivell.

Pel que fa a l’ensenyament universitari, s’ofereixen dades de matriculació

en el curs 1998-99 de les universitats que tenen presència a la nostra ciu-

tat. Cal tenir en compte que això no vol dir que els alumnes estudiïn dins

del terme municipal o ni siguin residents.

Aquest curs el nombre d’alumnes universitaris mostra un petit increment

respecte l’any anterior. Aquest augment correspon fonamentalment a que

les matriculacions a les emergents universitats privades de la ciutat aug-

menten en una quarta part. La presència d’aquestes en el total (12%) és

encara però, molt inferior que la que tenen els centres privats en la resta de

nivells d’ensenyament. 
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En un altre ordre de coses, encara que els volums d’immigració a

Barcelona són encara lluny dels que s’observen a altres ciutats europees,

cal tenir present que en els últims tres anys el nombre d’alumnes estran-

gers a les escoles de la província ha augmentat en un 28,4% en front d’una

disminució del general dels alumnes d’un 8,9% en el mateix període.

Per completar la descripció de l’evolució qualitativa en el camp de l’educa-

ció, continua observant-se la regressió del petit nucli d’analfabetisme i

l’augment significatiu del nombre de titulats superiors.

Finalment, entre els aspectes a millorar s’assenyalen la necessitat d’una

reprogramació de l’oferta educativa global, tant pel descens de la població

escolar com al procés de traspàs dels alumnes que anteriorment cursaven

bàsica (7è i 8è) a instituts d’ensenyament secundari, l’atenció a alumnes

amb característiques específiques (immigrants, d’alta conflictivitat, etc) i

l’equilibri escola pública/escola concertada.
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Var.respecte

UNIVERSITATS PÚBLIQUES Alumnes curs  anterior

Autònoma de Barcelona 37.683 2,24

Barcelona 62.812 -4,44

Politècnica de Catalunya 34.551 -2,47

Pompeu Fabra 8.638 6,68

UNIVERSITATS PRIVADES

Internacional de Catalunya 1.060 114,57

Oberta de Catalunya 5.819 106,93

Ramón Llull 12.674 5,19

ENSENYAMENT UNIVERSITARI A BARCELONA

Curs 1998/99



CULTURA I LLEURE

Durant l’any 1998 l’activitat cultural a la ciutat de Barcelona ha continuat

amb la tendència ascendent dels darrers anys. Aquesta dinàmica ve impul-

sada per la posada en funcionament de noves infrastructures (situació que

l’any 1999 té continuïtat amb la inauguració d’espais com l’Auditori o el

nou Liceu), l’augment global de la demanda de consum cultural 1 3, i per

l’increment del paper de Barcelona com a ciutat de caràcter turístic a nivell

internacional. 

L’oferta cultural s’ha ampliat a Barcelona durant l’any 1998 amb l’obertura

de noves sales de teatre, més cinemes i sales d’exposicions. S’observa

però, que després d’uns anys de gran expansió de l’oferta, una certa esta-

bilització en certs indicadors (nombre d’exposicions, de representacions

teatrals o visitants a museus), que indicarien que actualment ens trobem

més en una fase de consolidació dels elevats nivells d’activitat cultural

assolits recentment. L’impuls de les noves infrastructures culturals que

s’estan posant en marxa en l’actualitat (Auditori, Liceu) o en el futur (Ciutat

del Teatre, ampliació Palau de la Música, Biblioteca provincial, etc) fan pre-

veure a mig termini un altre salt endavant.
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LECTORS EN BIBLIOTEQUES ( Milers de persones )

13 Generada en part per noves formes de gestió



L´aforament de les biblioteques de la ciutat continua incrementant-se pro-

gressivament, el que mostra la major capacitat d’acollida i atenció per als

usuaris. Per la seva part, el nombre de lectors de biblioteques s’ha estabi-

litzat al voltant dels tretze milions/any.

El nombre de visitants a museus també presenta una certa tendència a l’es-

tabilització, després que l’obertura dels nous, com el MNAC o el MACBA i

l’augment del turisme hagin provocat un notable augment dels visitants,

des d’uns tres milions l’any 1992 a més de cinc en l’actualitat.
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VISITANTS ALS MUSEUS ( Milers de persones )



128

ABONATS A LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS D'ESPORT

La pràctica de l’esport a la ciutat assoleix un nivell notable, com ho assen-

yala l’espectacular ascens que s’ha produït en els darrers anys en el nom-

bre d’abonats a les instal.lacions municipal d’esport, que passen d’uns

50.000 l’any 1995 a prop de 120.000 el 1998. D’altra banda, la participació

popular en actes esportius al carrer es situa l’any 1998 al voltant de

200.000 persones.



H A B I TATGE         

El mercat immobiliari de Barcelona va mantenir durant l’any 1998 la forta

dinàmica expansiva iniciada l’any anterior. Factors com la bona marxa de

l’economia -en particular, del mercat laboral-, la reducció fins a mínims

històrics dels interessos dels préstecs hipotecaris, la proximitat de la

implantació de l’euro o l’execució de grans projectes urbanístics (Fr o n t

Marítim, Diagonal-Poble Nou...) s’han traduït en un nivell de construcció

extraordinari, amb la xifra rècord de 6.458 habitatges iniciats en el transcurs

de l’any. El nombre d’habitatges acabats es va situar en 3.918, el  més ele-

vat des de 1992.    

Aquest volum d’activitat constructora no ha impedit, però, la pujada signi-

ficativa dels preus de venda en un context de forta pressió de la demanda.

La tendència inflacionista ve impulsada novament per l’alça dels preus del

sòl a la ciutat, però afecta també els costos de la construcció. El preu dels

habitatges de nova planta es va incrementat en un 6,1% durant l’any 1998,

el que representa el primer augment en termes reals i el creixement nomi-

nal més elevat des de 1992.
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PREUS DE VENDA DELS HABITATGES DE NOVA PLANTA (Ptes/m2)



En el cas dels habitatges de segona mà la pujada va ser encara més inten-

sa (9,5%), accentuant la tendència a l’aproximació dels seus preus als de

nova planta. La rehabilitació d’habitatges és, cada vegada més, un dels ele-

ments de dinamització d’aquest segment del mercat.                     

Els preus de lloguer dels habitatges es van incrementar lleugerament

(1,35%) durant 1998, fins a situar-se en 876 pts./m2. La seva atonia en els

darrers anys -fins i tot en termes nominals- sembla indicar que l’actual

“boom” del sector immobiliari s’està concentrant en el mercat d’habitatges

en propietat, mentre el règim de lloguer tendeix a perdre pes dins el con-

junt del parc residencial.

L’administració municipal va continuar exercint durant 1998 un paper actiu

en la gestió de sòl. En el període 1996-98, l’Ajuntament ha posat a disposi-

ció del Patronat Municipal de l’Habitatge, els promotors públics, socials i

privats una oferta de sòl que permetrà la construcció de 10.375 habitatges,

i ha iniciat el procés de gestió de sòl per a la construcció de 5.000 més.

El dinamisme de l’economia  en general i de la construcció en particular va

beneficiar també els segments no residencials del mercat immobiliari. Així,

per exemple, en el mercat d’oficines, tant els preus de lloguer com els de

venda van registrar el primer augment en termes reals dels darrers anys. La

forta pressió de la demanda ha incrementat notablement el volum de tran-

saccions, i la taxa de desocupació de les oficines a Barcelona -que en

alguns eixos centrals no arribava al 3%- era a finals d’any una de les més

baixes d’Europa.  

En un context de fort dinamisme del consum intern, els preus de venda i

lloguer dels locals comercials es van incrementar també en termes reals,

després d’uns anys de davallada. Pel que fa als preus dels aparcaments,

van créixer en més d’un 10%.                                                                       
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C I R C U L A C I Ó

Els patrons de la mobilitat i circulació han experimentat a la ciutat impor-

tants variacions en els darrers anys. Aquest fet n´és la conseqüència dels

canvis en el model residencial a l’interior de l’àrea metropolitana, la trans-

formació de Barcelona en una ciutat terciària i de serveis i a l’impacte de

les diferents transformacions urbanístiques i actuacions directes a la via

pública dins l´estricte perímetre de la ciutat.

La intensitat de circulació al centre de la ciutat va continuar durant l’any

1998 amb la tendència de gradual reducció iniciada al voltant de 1992. Les

diferents actuacions en aquests carrers (ampliació voreres, reducció de

carrils, conversió de la Meridiana en bulevard) expliquen aquest procés que

es tradueix en una millora de la qualitat de vida dels barcelonins en aquest

nucli urbà en termes de soroll, contaminació o accessibilitat pels vianants.
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1990 1993 1997 1998

Urgell (París-Roselló) 74.500 66.118 60.000 53.161

Aragó (P. Claris-Pg. Gràcia) 110.000 89.157 96.600 91.107

Ronda del Mig  (Trav. les Corts-Avda Madrid) 113.800 87.585 84.850 80.272

Meridiana (Mallorca-València) 135.600 95.136  99.600 95.982

Diagonal (Rbla. Catalunya-Via Augusta) 117.000 101.268 1 08.800 9 7.839

Tarragona (Aragó-Consell de Cent) 65.000 53.792 51.800 53.742

INTENSITATS MITJANES DE TRÀNSIT A LES VIES PRINCIPALS

Mitjana diària de cotxes

Font: U.O. Tècnica de Circulació.
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VELOCITATS DE CIRCULACIÓ A LES PRINCIPALS VIAS DE BARCELONA

En les dues principals vies de connectivitat interna de la ciutat (Gran Via i

Aragó) la velocitat de circulació és similar a la de l’any anterior i força més

elevada que al principi de la dècada com a causa de la reducció dels vehi-

cles que hi circulen diàriament. La situació a les vies d’entrada/sortida de

la ciutat és diferent: tant a la Diagonal com a la Meridiana es redueix la velo-

citat l’any 1998, aquests descensos es sumen als enregistrats als darrers

anys. L’increment de la mobilitat entre la ciutat i els municipis del seu

entorn metropolità n´és un element determinant. D’aquesta manera es

detecta una tendència a l’igualació de les velocitats de recorregut entre les

vies internes de la ciutat i les d’entrada/sortida, quan l’any 1990 eren força

diferents. 

D’altra banda a les Rondes també baixa la velocitat d’una manera signifi-

cativa l’any 1998, al passar de 66,2 Km/h l’any 1997 a 57,3.



Un element força positiu de l’any 1998 és la important extensió del carril-

bici, que coincideix amb un nombre significatiu d’obres de renovació de

vies públiques. Aquesta és una aposta de futur de la ciutat per fer-la més

habitable pels ciutadans i respectuosa amb l’entorn.
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CARRIL BICI A BARCELONA (Km.)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Accidents 10.722 10.645 11.672 11.932 12.465 12.281

Ferits 9.982 9.803 10.688 11.370 12.420 12.985

Morts 66 60 57 44 52 46

ACCIDENTALITAT DE CIRCULACIÓ A BARCELONA 1993-1998

Finalment, aquest any s’ha aturat l’augment d’accidents relacionats amb la

circulació que s’han produït a la ciutat als últims anys, enregistrant-se una

lleugera disminució. El nombre de morts també disminueix i es situa per

sota la mitjana dels darrers anys. No succeeix el mateix amb el nombre de

ferits, que continua augmentant.



TRANSPORT PÚBLIC

L’any 1998 s’ha produït un notable increment (8,4%) del nombre de viatges

a la xarxa del metro respecte al 1997. Això succeeix després de l’estanca-

ment que havia sofert aquest mitjà en els darrers anys. La línia segona és

la que ha experimentat una evolució més favorable, degut bàsicament a

l’extensió d’aquesta en direcció Besòs des de setembre de 1997. La xarxa de

bus en canvi ha perdut passatge, després de la pujada dels darrers anys.

Una de les raons per a aquesta situació és la congestió del trànsit, deriva-

da en part de l’elevat nombre d’obres a la via pública.
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NOMBRE DE VIATGERS (milions)

L’índex d’ocupació del bus ha tingut un descens similar al del nombre de

passatgers, mentre que el del metro ha pujat poc si ho comparem amb el

que ha passat amb el nombre de viatgers degut a l’increment de l’oferta de

places per quilòmetre, que en un sol any pugen un 7%.

Els quilòmetres de carril-bus a la ciutat continuen ampliant-se, mentre que

hi ha un lleuger retrocés del nombre de places per quilòmetre ofertades. Els

problemes esmentats de congestió viària han ocasionat una petita baixada

de la velocitat comercial de l’autobús.



Per valorar més adequadament el paper del transport públic, l’hem de con-

siderar en l’entorn de la ciutat real, o sigui la realitat metropolitana, que

constitueix l’àmbit natural de la mobilitat de persones i mercaderies.

Malgrat que la comunicació viària metropolitana continua essent liderada

pel transport privat (el cotxe), el transport públic enregistra increments

apreciables, que l’any 1998 es van xifrar en un 3,4%  al nucli de la Regió

M e t r o p o l i t a n a .
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EVOLUCIÓ CARRIL BUS (Km.)



La major expansió es dona en el conjunt del sistema ferroviari (que inclou

Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies RENFE), amb un increment

considerable que es xifra en el 7,9%. Aquest augment es produeix tant a l’a-

glomeració central (municipis EMT) com al conjunt de la Regió

Metropolitana. Un dels factors causants és la posada en funcionament

l’any 1998 de les mesures d’integració i que s’ampliaran en un futur proper

(integració tarifària), el que fa preveure la continuïtat de l’expansió del

nombre de passatgers en el sistema ferroviari. L’increment serà encara més

important quan s’apliqui el Pla Director d’Infrastructures 2001-2010, que

preveu, entre d’altres coses, l’ampliació de la xarxa metropolitana en 80

quilòmetres, 50 noves estacions de metro i la recuperació del tramvia per

a reconeguts específics.  
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Línies Longitud de Vehicles-km Viatges

xarxa (km) (milions) (milions) 98/97 (%)

Metro 5 80,5 57,2 280,9 8,4

Ferrocarrils Generalitat 2 48,5 15 37,9 16,2

Rodalies RENFE 4 109,7 23,8 37,2 3,4

Autobusos Transports Barcelona 78 723,8 36,2 200,4 -3,5

Autobusos EMT 68 847,2 18,1 43,7 -2,5

Autobusos Generalitat 38 523,5 7 7,6 2,4

Total aglomeració central 157,3 607,7 3,4

Altres autobusos. Generalitat 141 2873,6 12,1 12,1 -1,2

Resta Ferrocarrils Generalitat 2 95,2 8,2 14,8 4,4

Rodalies RENFE 4 307 30,9 51,3 3,7

Altres autobusos urbans 49 409,8 7,7 28,1 -0,3

Total resta Regió Metropolitana 58,9 106,3 2,1

Total Regió Metropolitana 216,2 714 3,2

SISTEMA METROPOLITÀ DE TRANSPORT PÚBLIC COL.LECTIU A BARCELONA

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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S E G U R E TAT I PROTECCIÓ

Des de fa més de 10 anys, l’enquesta de victimització proporciona una

informació de gran valor per a avaluar el nivell de seguretat ciutadana a

Barcelona, que inclou tant dades objectives -l’índex de victimització, l’índex

de denúncia- com valoracions subjectives dels enquestats sobre la situació

del seu barri i de la ciutat en el seu conjunt. 

L’índex de victimització a la ciutat de Barcelona es va situar en un 13,4% el

1998, gairebé un punt menys que l’any anterior. Aquesta xifra confirma la

seva tendència descendent a partir de 1994, i situa l’índex de victimització

en el nivell més baix des de que es va iniciar la sèrie l’any 1983.  

Sarrià-Sant Gervasi va ser el districte amb un índex de victimització més

elevat, situant-se més de 5 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. La

resta de districtes van experimentar una disminució amb respecte a l’any

a n t e r i o r, amb la única excepció de l’Eixample. Cal remarcar que l’índex de

Ciutat Vella, malgrat ser el segon més elevat, s’ha reduït en més de tres

punts amb respecte a l’any anterior. 

ÍNDEX  (%)

Ciutat Vella 15,1

Eixample 14,1

Sants-Montjuïc 13,7

Les Corts 13,0

Sarrià-Sant Gervasi 18,7

Gràcia 12,3

Horta-Guinardó 10,2

Nou Barris 12,9

Sant Andreu 12,6

Sant Martí 12,9

BARCELONA 13,4

ÍNDEX DE VICTIMITZACIÓ PER DISTRICTES. 1998.

FONT: Direcció de Serveis de Prevenció.
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Els enquestats valoren amb un 6,8 el nivell de seguretat al propi barri, pun-

tuació que supera en 0,6 punts la de l’any 1997 i és la més elevada des de

que es va iniciar la sèrie.

A tots els districtes ha millorat la percepció dels residents sobre la segu-

retat del barri, i les avaluacions més favorables corresponen a l’Eixample,

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. A Ciutat Vella, que segueix sent el

districte on la puntuació és més baixa, el seu valor s’ha incrementat en mig

punt amb respecte a l’any anterior.

Seguretat Seguretat

al barri resta ciutat

Ciutat Vella 5,6 6,1

Eixample 7,3 6,4

Sants-Montjuïc 6,5 6,1

Les Corts 7,2 6,0

Sarrià-Sant Gervasi 7,0 5,8

Gràcia 7,0 6,3

Horta-Guinardó 6,7 6,2

Nou Barris 6,5 6,2

Sant Andreu 6,9 6,4

Sant Martí 6,3 6,3

BARCELONA 6,8 6,2

AVALUACIÓ DEL NIVELL DE SEGURETAT AL BARRI I A LA CIUTAT. 1998.

També millora la percepció dels enquestats sobre el nivell de seguretat al

conjunt de la ciutat, que es situa en un 6,2. En aquest terreny, hi ha una

considerable homogeneïtat entre les valoracions dels  residents als diver-

sos districtes de la ciutat.

L’índex de denúncia va experimentar un nou increment fins a situar-se en

el 46%, el que corrobora la tendència a dipositar una creixent confiança en

els cossos de seguretat ja detectada en els darrers anys. En alguns distric-

tes de la ciutat - l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia- aquest índex va

superar el 50%.
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A diferència del que havia succeït en els darrers anys, la població reclusa a

les presons de Barcelona es va incrementar l’any 1998, amb una lleugera

pujada de l’1,8%. Aquest augment -que afecta totes les presons de la ciu-

tat, amb l’excepció de Wad-Ras- es deu exclusivament a la pujada del nom-

bre de presos preventius, i es va concentrar en la primera meitat de l’any. 

A 31 de desembre, el 52,75% dels reclusos de la ciutat eren penats, per

un 47,25% dels preventius. Els penats són el col.lectiu majoritari a totes

les presons de Barcelona (a la de la Trinitat, arriben a suposar el 62% del

total de reclusos), amb la única excepció del centre penitenciari de la

Model. De tota manera, el seu nombre va disminuir durant l’any a totes

les presons de la ciutat, fent que el seu pes dins el conjunt de la pobla-

ció reclusa es reduís.

Per grups d’edat, cal remarcar la disminució del pes dels reclusos més

joves (de 16 a 20 anys) dins del total, que es va situar en un 7,2% a final

d ’ a n y. D’altra banda, el pes de les dones dins la població reclusa de la

ciutat va baixar en quasi dos punts.

ÍNDEX (%)

Ciutat Vella 39,1

Eixample 53,6

Sants-Montjuïc 42,6

Les Corts 42,2

Sarrià-Sant Gervasi 53,1

Gràcia 51,9

Horta-Guinardó 35,0

Nou Barris 40,9

Sant Andreu 46,7

Sant Martí 45,0

BARCELONA 46,0

ÍNDEX DE DENÚNCIA PER DISTRICTES. 1998.

FONT: Direcció de Serveis de Prevenció.
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MEDI AMBIENT

Un dels elements fonamentals que es reconeix cada cop de manera més

explícita que  conformen la qualitat de vida és el medi ambient. La preser-

vació d’aquest ha de ser compatible amb l’activitat i el dinamisme caracte-

rístic de Barcelona. És per tant desitjable avançar en la línia que porti cap a

l’assoliment d’un creixement sostenible i respectuós amb les condicions

a m b i e n t a l s .

A Barcelona, com a la majoria de grans ciutats, la contaminació atmosfèri-

ca és una de les principals matèries rellevants en el camp mediambiental.

El diòxid de sofre (SO2) i les partícules en suspensió són els dos contami-

nants clàssics per a analitzar la situació atmosfèrica. Aquests s´originen

bàsicament per la circulació de vehicles, les indústries i les calefaccions. Els

nivells dels dos contaminats a la ciutat de Barcelona es situa per sota -i per

tant millor- que els nivells recomanats com a preventius per l’Organització

Mundial de la Salut. A més, la resta d’altres contaminants mostren una

evolució força positiva als darrers anys.

1995 1996 1997 1998

Diòxid de sofre (SO2) 12,0 11,0 11,0 10,0

Fums 38,0 35,0 33,0 35,0

Partícules en suspensió 56,0 49,0 59,3 58,0

Òxid de nitrògen (NO2) 52,4 53,4 53,0 57,0

Ozó 30,7 27,8 28,7 26,0

NIVELL MITJÀ DE CONTAMINANTS A LA CIUTAT ( Micrograms/m3 )

Font:Servei de Vigilància Ambiental. Ajuntament de Barcelona
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Les set platges de Barcelona han rebut per tercer any consecutiu les ban-

deres blaves que atorga la Unió Europea pel seu nivell òptim de seguretat,

higiene, equipaments i accessos. Els ciutadans, -i també els visitants-, uti-

litzen cada cop més els més de 4 km de platja com a mitja de lleure: l’a-

fluència ha augmentat en un 2,5% respecte l’any anterior i es situa en un

volum anual molt proper als vuit milions persones. Es detecta una major

tendència a l’ús de les platges fora de temporada i els dies feiners.

La ciutat ha agregat més de cinc hectàrees a la superfície destinada a parcs,

mentre el nombre d’aquests s’ha ampliat en quatre (passa de 56 a 60). Així,

continua augmentant la proporció de superfície de la ciutat que és parc

públic. Tot això ha afavorit el contacte directe dels barcelonins amb els

espais verds dins el territori urbà: es xifra en uns disset milions el nombre

d’usuaris a l’any. 

SUPERFICIE PARCS/SUPERFICIE CIUTAT %
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El nombre d’arbres al carrer s’ha ampliat en més de 3.021 exemplars l’últim

a n y. Una bona part d’aquestes noves plantacions s’ha fet en vies públiques

on abans no hi havia arbres o on s’ha ampliat substancialment l’espai des-

tinat als vianants. També s´ha eixamplat el nombre de les jardineres, 400

més que l’any anterior i gairebé més del doble que l’any 1995.

1995 1996 1997 1998

Verd urbà (1) 912,6 923,4 933,4 939,4

Arbrat viari 79,0 79,8 81,0 82,7

Jardineres 16,5 17,5 22,4 27,0

Platges 6,3 6,3 6,3 6,3

Total zona verda 1.014,4 1.027,0 1.043,1 1.055,4

PATRIMONI VERD DE LA CIUTAT (Hectàrees)

(1) No inclou el Parc de Collserola

Aquests increments comporten que la zona verda a la ciutat augmenti en

més de dotze hectàrees l’any 1998. D’aquesta manera, el verd urbà per

habitant continua ampliant-se gradualment (és de 6,2 m2 per habitant, que

s’eleva a 19 si s’inclou el parc de Collserola) el que permet gaudir d’uns

espais més agradables per al lleure dels ciutadans.
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SERVEIS URBANS

L’Ajuntament proveeix i gestiona una sèrie de serveis bàsics que no només

incideixen en l’entorn físic sinó també en la qualitat de vida dels barcelo-

nins. El correcte funcionament d’aquests serveis i l’adequació a les neces-

sitats existents són els objectius pretesos en el seu exercici.

El clavegueram és una de les xarxes de serveis bàsiques d’actuació munici-

pal. Un cop aprovat al 1997 el Pla Especial de Clavegueram, l’any 1998

s’han dut a terme part de les obres de construcció dels tres dipòsits sote-

rrats que tenen la finalitat de regular les aigües pluvials per a evitar inun-

dacions, i s’ha iniciat la construcció dels respectius col·lectors de connexió

amb la xarxa de clavegueram. Un d’aquests dipòsits, el situat al carrer

Viladomat ha estat inaugurat al febrer de 1999.

XARXA DE CLAVEGUERAM (KM)

L’any 1998 les obres de pavimentació van afectar a una extensió de 358.000

m2, superfície lleugerament inferior a la de l’any anterior. Cal tenir en compte

que aquestes  obres tenen un període d’execució plurianual i presenten una

evolució anual amb importants diferències d’obra realitzada. A diferència de
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l’any anterior, on la major part de les actuacions corresponien a manteniment

preventiu (recobriment), l’any 1998 el més habitual ha estat el correctiu

(reforç). Les actuacions han tingut com objectiu allargar la vida útil dels pavi-

ments i comporten l’extensió progressiva de recobriments antisoroll.

En el camp dels serveis bàsics la recollida i eliminació dels residus urbans és

una de les atribucions directes de l’administració municipal. La generació d’es-

combraries domiciliàries ha tendit a una estabilització en els darrers anys. 

RECOLLIDA  SELECTIVA / TOTAL (%)

La recollida selectiva si que ha experimentat un continuat ascens, ajudat per

la col.laboració ciutadana i l’increment del nombre de contenidors en més

d’un 20% l’any 1998 - fins arribar a uns 3.800-. A més, s’han dut a terme una

sèrie d’actuacions específiques com el desplegament de la recollida selectiva

de càrrega lateral on aquest sistema ja funcionava per a la recollida domici-

liària, s’ha engegat un servei de recollida d’envasos i embalatges a la zona de

Gran de Gràcia i s’han realitzat recollides específiques de paper i cartró als

comerços situats als grans eixos comercials de  la ciutat. Tot això ha provocat

que la participació de la recollida selectiva sobre el total hagi passat d’un

6,6% l’any 1997 al 8,1% al 1998.
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Dins la recollida selectiva, la de paper i cartró és la que més ha augmentat,

multiplicant-se per quatre des de 1995, i superant els 10

q u i l o s / h a b i t a n t / a n y.

1995 1996 1997 1998

Paper/cartró 4.583 7.415 9.187 16.113

Vidre 10.242 10.605 11.184 12.398

Envasos 2.153 2.619 3.146 4.232

Matèria orgànica 0 0 782 1.394

Punts verds 8.058 12.697 7.257 7.449

Voluminosos 12.892 10.345 12.310 14.677

Verd recuperat (Parcs i Jardins) 2.500 1.838 5.250 4.238

Total 40.428 45.519 49.116 60.501

RECOLLIDA SELECTIVA MUNICIPAL (tones)

En aquest àmbit de la neteja cal també fer esment d’altres aspectes: la posa-

da en funcionament del nou sistema de rentat de gasos i depuració de fums

a la Planta Incineradora del Besòs i la construcció de la planta de tractament

de lixiviats al dipòsit del Garraf suposaran una reducció del seu impacte

a m b i e n t a l .

D’altra banda, també ha d´influir la progressiva ampliació del nombre de

papereres al carrer fins a les 18.800 actuals (un 27% més que l’any l995).

Aquest any han finalitzat les obres de reparació general de la Font Màgica de

Montjuïc, mentre s’ha reduït el nombre de fonts públiques al carrer, en part

temporalment per les diferents obres de remodelació d’espais a la via p ú b l i c a .



Pel que fa a l’enllumenat, es continua incrementant el nombre de punts de

llum, especialment el viari i als túnels de la ciutat. Això no obstant les

mesures d’estalvi permeten una reducció del consum d’energia elèctrica,

mentre la taxa de disponibilitat de l’enllumenat públic segueix situant-se

per sobre del 99%, millorant el temps de resposta en cas d’avaria.

Els serveis d’informació i atenció als ciutadans es continuen ampliant. Ca l

remarcar l’important nombre de tràmits administratius realitzats per telè-

fon, el que suposa  una major comoditat i rapidesa per al ciutadà en la rela-

ció amb l’administració municipal.

L´augment de l´ús que en fan els barcelonins posa de manifest la seva uti-

litat, i marca el camí de futures incorporacions.
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1996 1997 1998

Nombre d'atencions a les OAC 943.388 1.062.641 1.221.854

Tràmits administratius realitzats per telèfon 344.540 400.806 508.538

Trucades contestades al 010 1.803.286 2.667.385 3.370.014

Numero consultes WEB 436.510 830.902

INFORMACIÓ I ATENCIÓ ALS CIUTADANS
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PERSPECTIVES

5



1.-  QUALITAT EN L’OCUPACIÓ

L'ocupació del futur esdevindrà en un nou paradigma, una forma nova

d'entendre les relacions treball/societat/empresa. Haurem de fer front als

canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació estan pro-

duint en l'economia i els sistemes de producció i, com a conseqüència, en

els tipus d'ocupació i, alhora, resoldre el greu problema de la desocupació

que pateixen alguns col.lectius. El paper de les persones en el món del tre-

ball i de la empresa està canviant a un ritme inimaginable fa poc anys. Els

requisits, les aptituds i les habilitats professionals hauran d'adaptar-se a

les noves formes i temps de treballar.

Assistim  a un canvi radical del treball com element central dels processos

productius de béns i serveis; constatem que la competitivitat es basa més

en la qualitat que en la quantitat. L'accés a les noves tecnologies, per la

seva banda, ha esdevingut un factor que discrimina en favor o en contra

per accedir al mercat de treball. En aquest sentit cal que les noves tecno-

logies de la informació esdevinguin una competència transversal que s'in-

corpori a totes les accions de formació.

Durant la dècada dels noranta, el 80% dels nous llocs de treball en les eco-

nomies desenvolupades requereixen l'anomenat treball del coneixement i

processament d'informació. Tal i com afirma el Departament de Treball

d’EEUU "per a la majoria de les ocupacions la primera tasca consistirà en

interactuar amb els companys, els clients, els proveïdors; i les qualifica-

cions requerides seran les precises per a imaginar dissenys, preparar els

productes i serveis adaptats als gustos i necessitats dels consumidors;

ensenyar, aprendre...". Els treballadors hauran d'ensinistrar-se per desen-

volupar funcions de creació de valor.

Assenyalem com en una economia marcada pels processos d'excel·lència

i qualitat total, l'ocupació també es veurà afectada per aquesta manera de

fer. Serà una ocupació de qualitat socialment integradora amb capacitat

per encarar els reptes - quantitatius i qualitatius- dels canvis econòmics i
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tecnològics i alhora eliminar les discriminacions tant per accedir-hi com

per a mantenir-la i millorar professionalment. Cal avançar en una obser-

vació permanent del mercat de treball d'àmbit metropolità amb capacitat

prospectiva i d'anticipació als canvis que es produeixen en l'ocupació, en

la detecció d'oportunitats en els sectors emergents i l'alerta de sectors en

decliu.

Les administracions públiques i els agents econòmics i socials tenen la

responsabilitat de definir i posar en marxa noves polítiques actives d'ocu-

pació per promoure la creació de nous llocs de treball, la inserció laboral

dels col·lectius i persones amb més dificultats, l'adaptació de la formació

i qualificacions professionals a les necessitats del món del treball.

Cal que Barcelona, i així ho comparteixen totes les organitzacions i insti-

tucions del Consell Econòmic i Social de Barcelona, desenvolupi i imple-

menti mesures específiques per superar els actuals dèficits formatius i

ocupacionals per ampliar l’ocupació i reduir l'atur, amb especial atenció a

les dones, persones discapacitades, joves provinents del fracàs escolar i

aturats de llarga durada. 



2.-  REPTES PER A LA FORMACIÓ DEL SEGLE XXI

Els interlocutors socials, organitzacions empresarials i sindicals han mani-

festat el seu acord, en tots els nivells, europeu, nacional i local, en la nece-

sitat d´una formació durant tota la vida. Aquest concepte ha estat adoptat

en les orientacions del Llibre Blanc sobre l´educació de la Unió Europea i

alhora marca les orientacions sobre formació professional que troben en les

línies directrius de la Comissió Europea i el Consell de Ministres. Tot això té

la seva concreció en nombrosos pactes per a l´ocupació que s´han anat

desonvolupant arreu de la geografia europea.

Per això, els instruments de participació conjunta entre administracions

locals i organitzacions sindicals i empresarials adquireix una importància

crucial a  l´hora d´oferir marcs de discussió conjunta, espais de dictàments

i acords sobre tots aquets canvis que la nostra societat està efectuant.

Un dels objectius principals i un dels reptes de la nostra ciutat és que totes

les persones que viuen i treballen a Barcelona puguin tenir accés a una for-

mació professional en el moment i lloc adequats, així com definir uns objec-

tius i continguts que afavoreixin, a curt, mig i llarg termini, la creació i man-

teniment de l´ocupació, la competitivitat de les empreses i el desenvolupa-

ment individual de les persones.

Una frontera entre formació contínua i ocupacional és cada cop més imper-

ceptible des del punt de vista de la demanda. La divisió entre formació ocu-

pacional i formació contínua presenta creixents contradiccions i, per això, és

important la forma com es vagi configurant.

L’oferta formativa des de Barcelona pateix els efectes del paper de capitalitat

que la ciutat exerceix i això es constata en el moment en què analitzem la

demanda. Els alumnes procedeixen, viuen o treballen, en un radi d’acció que

depassa l’àmbit estricte fins i tot de l’àrea metropolitana.

Els canvis que s’estan produint en el món laboral, en la tipologia i formes

d’accés a l’ocupació, han tingut enormes conseqüències i generat profundes
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necessitats de modificacions també en el terreny de la formació professional.

Aquesta oferta ha de complir les següents funcions :

· Funció d’adaptació permanent a l’evolució de les professions i del contingut

dels llocs de treball.

· Funció de promoció i dignificació social.

· Incorporar la formació dels treballadors com a valor estratègic.

· Integrar Formació Contínua, la Formació Ocupacional, la Fo r m a c i ó

Professional reglada i l’experiència laboral. Cal començar a parlar d’un sistema

de formació professional per a tota la vida laboral (formació durant tota la vida).

Aprofundir en un sistema d’acreditació o capitalització de la formació adquiri-

da al lloc de treball.

· Establir passarel.les (acreditació) entre els diferents subsistemes de formació

professional i reconeixement via crèdits per assolir titulacions.

· Intentar superar la dicotomia treballador/aturat en ordre a accedir a un tipus

o altre de formació. En aquest sentit, podria ser millor parlar de formació de

base i formació especialitzada o tècnica-específica. La formació de base s’a-

dreçaria més al col.lectiu d’aturats amb més dificultats per accedir al món labo-

ral (formació més llarga i global). L’especialitzada aniria dirigida a aturats o tre-

balladors que tenen necessitats específiques formatives dirigides a la millora

del seu curriculum professional per adaptar-se als canvis del mercal laboral.

· Avançar en una observació permanent del mercat de treball d’àmbit metropo-

lità amb capacitat prospectiva i d’anticipació als canvis que es produeixen en

l’ocupació, en la detecció d’oportunitats en els sectors emergents i l’alerta de

sectors en declivi, i que faciliti l’adequació òptima de l’oferta formativa. 

· Estimular i facilitar l’accés de les Pimes i les microempreses a la formació con-

tínua.´
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3.- PROMOURE “BONES PRÀCTIQUES”

D’ESTÍMUL A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE

QUALITAT I L’ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ EN

LA CONCERTACIÓ COL·LECTIVA.

El CESB ha impulsat per primer cop a Barcelona una investigació sobre

“bones pràctiques” en la concertació col·lectiva que estimulin ocupació de

qualitat. El punt de partida d’aquesta investigació ha comptat amb dues

limitacions: en primer lloc el fet que la concertació col·lectiva gairebé mai

coincideix amb l’àmbit local i en segon lloc la necessitat d’identificar prè-

viament què s’entén per “bones pràctiques”. 

La proposta de “bones pràctiques” elaborada per l’estudi recull principis

generals com el principi d’igualtat i no discriminació i altres accions com

la integració de grups marginats, la promoció de l’ocupació, l’estabilitat

en l’ocupació, la reducció de l’ocupació precària, la reducció de la jornada

ordinària de treball, la limitació d’hores extraordinàries, la protecció con-

tra riscos laborals, la participació dels treballadors i dels seus represen-

tants a l’empresa, la promoció de la formació professional, les clàusules

atemperadores de la destrucció de llocs de treball, clàusules contra l’as-

setjament sexual i clàusules sobre la gestió de conflictes, principalment.

L’estudi posa de manifest que els convenis a nivell territorial superior ten-

deixen a ser més programàtics (recomanacions, enunciats, desitjos),

mentre que els sectorials i provincials inclouen més clàusules d’aplicació.

En els convenis a nivell d’empresa, en canvi, s’observa una reducció en

l’ús de les “bones pràctiques”.

Les organitzacions i institucions del CESB considerem que aquest primer

treball hauria de ser un estímul per seguir investigant més quines possi-

bilitats que ofereix la concertació col·lectiva per aportar propostes imagi-

natives i novedoses permetin ampliar l’ocupació, distribuir-la millor,

avançar en la qualitat de l’ocupació i ampliar la participació dels treballa-
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dors en l’empresa. Creiem que la identificació de “bones pràctiques” té

també un valor pedagògic que pot influir positivament en els actors con-

tractants. 

Hem de reconèixer que ens hauria agradat descobrir i conèixer més pro-

postes innovadores de les que han aparegut. L’estudi també ha posat de

manifest que és difícil, especialment en els casos dels convenis d’empre-

sa, passar de les clàusules de bones intencions a les accions efectives.

Però això no ha de ser una excusa per al desànim sinó un estímul per

seguir avançant. 

Les organitzacions i institucions del CESB desitjaríem que Barcelona

pogués esdevenir un model d’excel·lència i un referent en propostes inno-

vadores en favor de l’ocupació de qualitat desenvolupades a través de la

concertació col·lectiva. Barcelona té una àmplia experiència en participa-

ció i concertació que ho afavoreix. El CESB planteja aquest com un dels

reptes per al principi del segle XXI.

En aquesta línia d’aconseguir una veritable ocupació de qualitat, l’estabi-

lilitat és un factor clau i un objectiu fonamental. Davant del riscos i aspec-

tes negatius de la precarietat laboral, tant per a les persones com per a les

empreses i organitzacions, s’ha de posar un més gran èmfasi en les polí-

tiques i accions  que facilitin l’augment de l’estabilitat  laboral.

Enfront de l’actual inseguretat i incertesa, fruit d’un excés de contractació

temporal, s’ha d’aconseguir,  mitjançant el consens i el diàleg social, un

increment  de la implicació dels treballadors en el si de la empresa per tal

evitar la pèrdua de coneixements i experiències professionals que poden

ser aplicades a mantenir i millorar la productivitat.



4.- LA INCORPORACIÓ DE LES DONES AL

MERCAT DE TREBALL I A L’EMPRESA

Gairebé el 45% del total de persones laboralment actives de Barcelona

són dones, una proporció superior a la del conjunt de Catalunya, Espanya

i la mitjana de la Unió Europea i que posa de relleu l’alta voluntat de par-

ticipació de les barcelonines en el mercat de treball. No obstant, durant

l’any 1998 ha augmentat el diferencial entre homes i dones, tant en termes

d’activitat com en termes d’ocupació. Així, mentre que la taxa d’ocupació

masculina va augmentar en  1,7 punts al llarg de l’any, la taxa d’ocupació

femenina va disminuir en 1,3 punts.

Així, doncs, malgrat una situació de partida millor que en altres entorns,

no avancem de manera suficient en la incorporació plena de les dones en

el món del treball i de l’empresa. Podem dir que aquesta és, encara, una

assignatura parcialment pendent. Davant aquesta situació, les organitza-

cions i institucions del CESB ens fem una doble pregunta. La primera d’a-

questes preguntes és òbvia, què cal fer per seguir avançant? 

Incrementar l’ocupació femenina requereix un conjunt molt ampli de

mesures en matèria d’equipaments (p.e. guarderies), de política laboral

(p.e. revisió de les fórmules de contractació a temps parcial), de polítiques

actives d’ocupació (transversals i accions de discriminació positiva) de

pedagogia social, etc. Hem coincidit en què l’ampliació de la taxa d’ocu-

pació de la ciutat als nivells europeus passa en gran mesura per l’incre-

ment de l’ocupació femenina i, en aquest, sentit cal que totes les admi-

nistracions així com les organitzacions sindicals i empresarials contribuïm

a avançar en aquesta direcció. 

La segona d’aquestes preguntes que ens podem fer i que es relaciona

amb la primera és com s’hauria de redissenyar la ciutat quan assolim que

la taxa d’ocupació femenina sigui com a mínim del 60%, que és la que ens

equipararia amb els països avançats d’Europa. Aquesta situació compor-
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taria, sens dubte, conseqüències en l’organització del temps i dels espais

de la ciutat, conseqüències que incidirien en qüestions com els horaris

comercials i dels serveis, la planificació de les xarxes i horaris dels trans-

ports públics, la distribució dels equipaments per a la infància i educatius,

etc. Així mateix ens podem preguntar quins efectes econòmics tindria

aquesta situació en termes de nous sectors com els serveis a les persones,

formes d’organitzar el treball (microempreses, incidència del teletreball o

el treball al domicili), etc.

Intentar respondre a aquestes preguntes ens permetrà imaginar aquesta

Barcelona de principis del segle XXI amb més igualtat d’oportunitats per

a tothom, més ocupació i més cohesió social.



157

5.-  L'EXCLUSIÓ SOCIAL I LES EMPRESES

D'INSERCIÓ

La permanència en situació d'atur a llarg termini limita les expectatives

d'accedir a un lloc de treball, rebaixa l'autoestima a nivells ínfims i dificul-

ta les possibilitats d'accedir a una integració social normalitzada. Aquesta

és la porta de la marginació i l'exclusió social en la qual encara se situa un

nombre important de persones desocupades.

Per a aquestes persones trobar una ocupació és la necessitat més

peremptòria, ja que els permetrà accedir a uns recursos econòmics i, alho-

ra, a una incorporació al mercat de treball com a millor mitjà per a la seva

integració sociolaboral. 

Aquesta situació és la que pateixen col·lectius com el de les dones atura-

des que han perdut el contacte amb la realitat laboral fora de la seva llar;

el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que avui en dia suposen a l'entorn

del 50% del conjunt dels aturats; els aturats amb nivells molt baixos de

formació, amb dificultats per accedir a la formació ocupacional;  els

col.lectius en tercer grau de règim penitenciari o en llibertat condicional i,

en general, les persones majors de 45 anys.

Cal impulsar polítiques d'ocupació i els mecanismes d'intervenció per a

prevenir l'exclusió social i l'incorporació al mercat de treball dels col·lec-

tius socials amb especials dificultats. Així mateix és important que s’apro-

vi la llei d’Empreses d’Inserció com a instrument bàsic per a poder treba-

llar en molts d'aquests col.lectius.



6.-  BARCELONA APOSTA PER LA RENOVACIÓ

DEL TEIXIT INDUSTRIAL

La història ha lligat el Poblenou amb les activitats econòmiques més tra-

dicionals i ha esdevingut un dels entorns de concentració industrial més

important de Barcelona. En un entorn en el qual les pressions del mercat

per a altres usos del sòl són molt fortes, l’Ajuntament de Barcelona ha

pres l’opció estratègica d’apostar pel Poblenou com a espai per a activi-

tats productives de nova generació, no contaminants, compatibles amb

els usos urbans i lligades a la societat del coneixement. 

Investigacions recents, com per exemple l’estudi “Ciutat Digital” encarre-

gat pel Pacte Industrial Metropolità, subratllen l’oportunitat de transfor-

mar espais industrials obsolets dels centres urbans en àmbits complexos

que afavoreixin la implantació d’activitats productives vinculades a les

noves tecnologies de la informació, a la gestió del coneixement i a les acti-

vitats de producció cultural en una dimensió amplia.

Un dels factors per a l’èxit de la transformació d’aquestes noves zones

productives és el manteniment del caràcter urbà, la qualitat de l’entorn

físic, l’accés a les xarxes, així com el desenvolupament d’un ampli ventall

d’usos del sòl -entre ells l’habitatge- que l’actual normativa urbanística

actualment no permet. En aquest sentit és especialment important el

desenvolupament de nous criteris urbanístics adequats, com és la pro-

posta de nova qualificació 22@BCN.

La magnitud dels espais susceptibles de transformació fa que probablement

sigui l’operació d’aquestes característiques més gran d’Europa. Uns espais,

d’altra banda, que tenen la màxima centralitat metropolitana i que es veurà

reforçada amb l’estació de la Sagrera.

Amb el Poblenou, Barcelona opta per les activitats econòmiques amb més

potencial de futur  i pot implicar una radical transformació de la base econò-
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mica de la ciutat amb un impacte en l’ocupació que podria situar-se a l’en-

torn de 75.000 llocs de treball. La transformació urbanística i econòmica del

Poblenou tindrà, per tant, una incidència molt substancial en el futur econò-

mic de Barcelona en les primeres dècades del segle XXI.

La renovació del teixit industrial urbà no s’ha de limitar exclussivament al

Poblenou, però sí que és aquesta l’actuació més contundent i emblemàtica.
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7.-  L’EMPRESA BARCELONINA EL SEGLE XXI

Les organitzacions i institucions del CESB volem imaginar com serà l’em-

presa paradigmàtica dels inicis del segle XXI i ens volem preguntar de

manera oberta i pública com podem contribuir tots des de la nostra pers-

pectiva per fer de Barcelona un entorn atractiu i favorable per al seu desen-

volupament. 

Creiem que l’empresa modal de les primeres dècades del segle XXI serà

una Pime d’entre 1 i 10 treballadors, però que actuarà en xarxa quan ho

requereixi, i estarà interconnectada amb una xarxa de clients, proveïdors i

partners nacionals i internacionals. 

Serà una empresa que utilitzarà Internet per a les seves comunicacions,

les seves compres, les seves vendes, la seva publicitat i per a la recerca de

socis, i requerirà d’una excel·lent oferta d’infrastructures de telecomuni-

cacions. Malgrat ser una Pime, l’empresa actuarà globalment encara que

ofereixi el seus serveis i productes a un mercat molt local. Els seus pro-

motors i treballadors dominaran diversos idiomes.

Es tractarà d’una empresa que no produirà sèries sinó que personalitzarà

el seus serveis i productes per a cada client i aquesta serà una part impor-

tant del seu valor afegit. Ja produeixi productes tecnològics o serveis a les

persones, les tecnologies de la informació i les comunicacions tindran una

incidència cabdal en el procés de producció o de relació amb els clients.

La persona tindrà una renovada importància en el món de l’empresa. El

coneixement, els serveis personalitzats i es basen en la contribució de les

persones, font del valor afegit i diferencial. L’amplitud del teixit de PIMES

contribuirà a personalitzar l’economia. En les empreses més grans s’am-

pliarà i es trobarà noves fórmules de participació dels treballadors com a

instrument de millora.
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Més enllà de les severes normatives ambientals que regiran aleshores,

l’empresa haurà incorporat en la seva estructura de costos les externali-

tats ambientals que produeixi, la qual cosa li permetrà adaptar els seus

processos productius perquè siguin sostenibles mediambientalment. Així

mateix, l’empresa es considerarà com un actor social amb un compromís

amb la comunitat, i assumirà que la cohesió social, la salut, la cultura i el

benestar de la comunitat són actius intangibles que el territori aporta a

l’empresa.

Un cop més voldríem propiciar la reflexió i el debat sobre com hem de

continuar avançat perquè aquesta radiografia de l’empresa barcelonina

del segle XXI es faci realitat.  



8.- LA TERCIARITZACIÓ 

DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Cada cop més, a la ciutat de Barcelona, com a ciutat central de la seva àrea

metropolitana, van agafant un major pes les activitats de serveis. Així, a l'any

1998, el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social en el sector ser-

veis ha representat el 78% del llocs de treball existents a la ciutat de

Barcelona, treballant en aquest sector prop de 680.000 persones. 

Aquesta terciarització de l'economia barcelonina serà cada cop més signifi-

cativa, tant a l'àmbit del serveis a les persones, com al de serveis a les empre-

ses, alhora que es produiràn un fort creixement del nombre de nous llocs de

treballs dins d'aquestes àrees. Aquest procés de terciarització no és pas

estrany a les ciutats més desenvolupades, a les quals es realitzen activitats de

més valor afegit, i que una bona part de les mateixes provenen de la tercia-

rització de l'activitat industrial, cosa que es veu accelerada amb els nous

models de gestió empresarial, especialment, pels processos d'outsourcing. 

Nogensmenys, aquest nous serveis precisen d'un acurat nivell d'infrastruc-

tures, que permetin el seu desenvolupament, i que eviti el possible estrangu-

lament de la potenciació d'aquests noves activitats.

Per que fa al serveis a les persones, caldrà potenciar les activitats relaciona-

des amb el turisme i la cultura. Respecte del turisme, Barcelona esta mos-

trant una bona tendència de les seves principals variables (visitants, pernoc-

tacions,...), consolidant-la com a destí turístic, donada la major presencia

mundial de la nostra ciutat, a partit dels Jocs Olímpics del l'any 1992. En

aquest sentit, cal potenciar aquells elements interessants per atreure el turis-

me, amb una atenció especial al turisme cultural. En aquest sentit caldria

potenciar la vinculació de la important xarxa de museus presents a la ciutat,

molt d'ells de gran vàlua artística, amb l'oferta turística del conjunt de la ciu-

tat. Així mateix, caldria reforçar la infrastructura turística i hotelera existent

actualment. Les perspectives que ofereixen aquestes activitats a la ciutat de
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Barcelona son prou positives i significatives, però cal aprofitar les ámplies

potencialitats que hi son presents.

També cal assenyalar com activitats que es desenvoluparan més intensa-

ment en els propers anys referenciades al serveis a la persona, els orientats a

la sanitat, en que Barcelona gaudeix d'un merescut prestigi internacional, així

com els serveis a la gent gran. 

Un altre grup d'activitats que aniran agafant més força a la ciutat seran les

lligades a serveis avançats a les empreses, i els serveis professionals (logísti-

ca, bufets d'advocats internacionals, enginyeries, consulting, etc.)  que seran

necessaris per desenvolupar aquestes activitats de major valor afegit. Així

mateix cal potenciar les activitats de recerca i desenvolupament, mitjançant

la potenciació d'instituts de recerca, i augmentant, en aquest camp, les rela-

cions entre les universitats i el món empresarial. En aquest sentit no es pot

oblidar que a Catalunya només es gasta el 0,97%del PIB en activitats de R+D,

mentre que a Europa arriba a una mitjana de 1,85 del PIB; o que la Co m u n i t a t

de Madrid es del 2,15% del PIB. Aquesta qüestió té probablement una impor-

tant incidència en les possibilitats de Barcelona per atreure la localització de

gran empreses davant del potencial de Madrid en els darrers anys. Per tot

això cal que es dugui a terme una profunda reflexió per tal de capgirar aques-

ta tendència.

La potenciació del serveis logístics, per tal de situar a Barcelona com a cen-

tre logístic del Sud d'Europa sembla una possibilitat que cada cop agafa més

cos, però caldrà que es duguin a terme sense més demora les importants

obres d'infrastructura (ampliació del port i l’aeroport –Pla Delta-, tren d'alta

velocitat, etc.), així com completar el cablejat de la ciutat per desenvolupar la

societat de la informació.

Finalment assenyalar que caldrà un esforç important en formació, en   les

seves diferents vessants (contínua, reglada, ocupacional) per tal de cobrir

els nous llocs de treball que exigiran personal qualificat. 
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9.- URBANISME I HABITATGE, FACTORS
ESTRATÈGICS PER A LA COHESIÓ SOCIAL

Un dels aspectes que més defineix la ciutat de Barcelona, ha estat i és l'ur-

banisme lligat a la idea de progrés i a la idea de capitalitat de l'eix

Mediterrani. Dels projectes que s’estan duent a terme a Barcelona, hem

de fer necessari dotar l'urbanisme d'un pivot definidor del model de ciu-

tat que volem, i des de aquest punt de vista cal, amb la planificació urba-

nística, facilitar el reequilibri econòmic i social tot evitant la manca de

comunicació entre barris i ampliant la cohesió. 

Hem de garantir un respecte a la ciutat, i no forçar un canvi urbanístic

total a curt termini, cal un equilibri sostenible. En aquest sentit, se’ns pre-

senten tota una sèrie de reptes referents a l'urbanisme, com limitar alça-

des superiors a les amplades dels carrers, recuperar l'ús públic dels inte-

riors de les illes, conservació i promoció del patrimoni històric, potenciar

l'urbanisme de rehabilitació (que afecta sobretot els districtes i barris amb

menys possibilitats), manteniment del sòl per a activitats industrials de

nova generació  i reconversió en indústries no contaminants, la millora

dels equipaments, les zones verdes i l’ habitatge protegit.

L'habitatge és un dret bàsic i essencial, i un instrument de redistribució

de la riquesa, d'integració social i de vertebració de l'espai físic. Accedir a

un pis no és fàcil, especialment per als més joves. D'una banda els preus

força elevats del mercat i de l'altra, uns canvis produïts en el món laboral

caracteritzat per la flexibilització de les condicions laborals – l'alt índex de

rotació juvenil, precarietat, la temporaliat o els sous baixos, la subocupa-

ció, etc.-, i finalment el poc desenvolupament del mercat de lloguer, supo-

sen factors que determinen la dificultat d'emancipació de la llar familiar en

condicions normals.

En aquest sentit, cal fer una aposta forta per l'habitatge protegit, ade-

quant els instruments financers, legals i de suport regulats per l’Estat i la

Generalitat a les especificitats d’una gran ciutat com Barcelona. L'objectiu
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fonamental de la qual sigui  afavorir l'accés a un habitatge assequible als

i les joves i a les famílies de rendes baixes. Així mateix, cal ampliar el

desenvolupament a casa nostra d'una cultura del lloguer -avui en dia molt

escàssa- i que contrasta amb la que prolifera sobretot a centreuropa i paï-

sos anglosaxons.



10.- SERVEIS DE QUALITAT

La qualitat de vida com a element bàsic pel desenvolupament de la ciu-

tat es basa en bona part en la qualitat i eficàcia del seus serveis públics.

L'eficiència d'aquesta garanteix el progrés social i econòmic.

La qualitat dels serveis que dona l’Ajuntament de Barcelona és un

objectiu de ciutat per al funcionament eficaç i eficient. I d'ella en depèn:

· La projecció internacional de la ciutat

· Les avantatges competitives que pot oferir per liderar el espai social i

econòmic de l'arc mediterrani.

· Aconseguir una bona qualitat de vida

· L'impuls de les iniciatives innovadores en els sectors econòmics i ins-

t i t u c i o n a l s .

El Pla de Qualitat recollit al Pla d'Actuació Municipal va incorporar i

identificar els següents elements de millora:

· Tracte amable, cordial i respectuós vers els ciutadans

· Agilitat i rapidesa dels tràmits i processos

· Disseny de serveis i productes d’acord amb les necessitats i expectati-

ves dels ciutadans/es.

· Mantenir determinats standards de serveis.

· Accessibilitat dels serveis als seus usuaris.

· Atenció personalitzada.

· Informació sobre els serveis municipals.

· Valoració i publicació dels resultats obtinguts.

· Atenció a les queixes i als suggeriments.

L’instrument bàsic per implantar aquest pla van ser les Cartes de

Serveis i els nous instruments de gestió i descentralització creats i
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posats en marxa per assolir un increment de l’eficàcia i un grau més alt

d ’ a p r o p ament als ciutadans/es.

Donada la importància d'aquest pla, es fa necessari la renovació, amplia-

ció i aprofundiment de les seves línies d'actuació en el mandat 1999-2003.



11.- LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 

EIX VERTEBRADOR DE LA SOCIETAT

La participació dels barcelonins i les barcelonines en entitats i organitza-

cions de caràcter social, ha estat una característica en el nostre model de

ciutat. La solidaritat, el respecte i la integració, han estat comuns deno-

minadors en aquesta cultura pròpia. Tot aquest moviment de participació,

ha estat de forma paral·lela, una manera de viure i entendre la col·labora-

ció altruista com una activitat fonamental en la vida de moltes persones.

Aquesta participació és un exemple clar d'aprofundiment democràtic, en

la qual, la ciutadania expressa la seva aportació al conjunt de la societat

amb un compromís propi en un projecte concret. 

En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona, té la voluntat de protegir i

potenciar el conjunt del teixit associatiu, com un element imprescindible

per a la cohesió social.
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CONCLUSIONS
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- El clima expansiu a nivell internacional no dóna mostra de cedir. Estats

Units, contra pronòstic, continua allargant la fase expansiva del cicle, i

Europa, amb un 1998 lleugerament millor que l’any anterior, dóna mostres

així mateix de continuar amb bones expectatives.

Amb aquest escenari, l´establiment de ĺ Euro no fa preveure dificultats. Per

a Barcelona cada nou pas pel camí de la integració ha estat positiu. L´econo-

mia catalana i la barcelonina, cada cop més obertes i més exportadores,

segur que es preparen per aquest nou repte, que requereix un avenç en

aquesta direcció del model de transports i de comunicacions; així com mesu-

res específiques respecte a la formació en idiomes. Igualment es planteja la

necessitat de promoure i recolzar les empreses que es mouen en entorns

e u r o p e u s .

- L’economia espanyola ha evolucionat a bon ritme, fins i tot per sobre de la

mitjana d’Europa, tant el 1998 com la major part de 1999, i no es dibuixen

canvis molt importants de les tendències a curt termini. La senda del consum

no dóna indicis de cedir i la formació bruta de capital -la inversió- presenta

uns índexs potents, que, en la mesura que són excel·lents indicadors

avançats de la conjuntura, anuncien com a mínim 3 ó 4 trimestres sense

variacions sensibles.

En aquest panorama no es pot perdre de vista que el PIB de la indústria ha

crescut al 4,9% a nivell d’Estat, al 4,7% a l’àmbit català, i al 5,2% a la ciutat

de Barcelona. I que  els sectors de nova implantació, que a més són deman-

dants d’ocupació, reclamen una nova visió i la previsió de sòl i els equipa-

ments idonis.

- D’altra banda, potser mereix la pena tenir present que la Regió

Metropolitana de Barcelona ha generat el 67,3% del Producte Interior Brut

català. I que, per tant, fóra rellevant tenir presents les necessitats del territori

que sosté aquesta important concentració productiva.
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La major integració europea que s’ha d’iniciar a començaments del 2000

amb la moneda única, és també probablement un altre element que accen-

tua el paper de Barcelona com a ciutat que forma part de la xarxa urbana

europea, i en conseqüència, podria induir a l’alça la localització de determi-

nades activitats. Cal recordar aquí  el 6è lloc de Barcelona com a ciutat de

preferència on localitzar els negocis d’acord amb l’opinió dels alts executius

d’Europa. Serà imprescindible tenir present aquesta oportunitat i la conse-

qüent disponibilitat a la ciutat de sòl industrial i d’oficines.

- En el context de la nova Unió Econòmica i Monetària entre els compromi-

sos cabdals adquirits hi ha el del control del dèficit públic i el de la conten-

ció de la inflació, que presenta, aquesta última, símptomes de dificultats a

mitjans del 1999. Cal analitzar les causes i tenir-ho molt present. Si bé, a

nivell internacional, els experts i les publicacions especialitzades més pres-

tigioses i influents apunten com a un problema tant o més preocupant la

probabilitat d’una inflació massa propera al zero.

Quant al control del dèficit, totes les administracions pressuposten tenint-

lo en consideració,  i concretament l’administració municipal ha pogut

comptabilitzar 5 exercicis seguits amb estalvi que ha permès reduir el dèfi-

cit, mantenint i ampliant el ritme inversor.

- Aquesta realitat, la de la persistència de superàvits al sector públic en els

diferents nivells de l’administració als països del nostre entorn, junt a la

perspectiva pròspera i estable del sector privat en termes generals, ha posat

molt d’actualitat un dilema: el de mantenir l’equilibri entre polítiques socials

i economia de mercat, el de compaginar la protecció dels més dèbils amb la

promoció del dinamisme social, de la creativitat i de la innovació. Sembla un

repte de primer ordre participar en la traducció d’aquests enunciats de futur

en mesures concretes. 

- Com s’ha expressat sovint, una de les característiques especials de l’any

1998 ha estat el fet que la bona marxa de l’economia ha incidit més clara-

ment que en anys anteriors en el mercat de treball. El nombre d’afiliats al
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Règim General de la Seguretat Social a la ciutat ha experimentat un incre-

ment superior al 5%, el més elevat dels darrers anys. Des de l’inici de la

fase d’expansió (1996) fins al desembre del 1998, s’han creat a Barcelona

uns 80.000 llocs de treball, i els símptomes continuen sent optimistes.

Això reafirma el potencial de la ciutat com a motor econòmic amb una

notable capacitat de generació d’activitat, tot i el procés de descentralit-

zació demogràfica i econòmica cap a la resta de la Regió Metropolitana.

Per tal de mantenir aquest dinamisme, cal que la ciutat ofereixi condicions

favorables - com poden ser espais, infrastructures, serveis- per la localit-

zació d’empreses de sectors emergents i d’alt valor afegit lligades a la

societat del coneixement. En aquest sentit, la remodelació del Poblenou

constitueix una oportunitat immillorable a nivell estratègic. 

Els sectors més dinàmics a la ciutat han estat els serveis a les empreses i

la construcció. L’ocupació a la indústria va mostrar una considerable esta-

bilitat aquest any, després d’haver registrat un important descens a la pri-

mera meitat dels anys 1990.

- Un dels trets més rellevants i diferenciadors de Barcelona és que el nom-

bre de llocs de treball que genera supera sempre la població ocupada,

amb un excedent que, segons el Padró de 1996,  era de 130.000 llocs de

treball. En aquest context cal situar l’anàlisi de l’activitat i l’ocupació de la

població resident segons l’Enquesta de Població Activa. En aquest sentit

s’observa que les taxes d’activitat i ocupació a la ciutat l’ any 1998 se

situen en un 64,5 i un 54,3%, respectivament, taxes encara allunyades -

sobretot en ocupació- de les de la Unió Europea. Hi ha aquí un ampli

camp d’actuació que té el mercat de treball femení com a receptor princi-

pal.

Efectivament, la dinàmica per sexes és força diferent: mentre les taxes

masculines milloren, les femenines experimenten una lleugera reducció.

En aquest apartat, no sembla observar-se una tendència a la convergència

entre homes i dones. Així, el diferencial de les taxes d’ocupació masculina
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i femenina es situa en uns 25 punts. Per tant, segueix sent necessari ins-

trumentar mesures -no només de caràcter laboral- que permetin incre-

mentar la participació de la dona en el mercat de treball. 

- Al desembre de 1998, Barcelona es situa per primer cop per sota de les

50.000 persones aturades, amb una disminució de l’atur més intensa

(15,1%) que l’any 1997 i una taxa d’atur inferior al 7,5%. Això no obstant,

s’escolten paral·lelament veus autoritzades reclamant contingents no

negligibles de mà d’obra especialitzada en determinats segments; sens

lloc a dubte caldria abordar la solució d’aquest problema, a poder ser

mentre persisteix la reactivació. 

Entre els homes, la disminució segueix sent superior que a les dones. De

fet, el comportament de l’atur masculí sol ser més sensible a les

oscil·lacions del cicle econòmic que el del femení. De tota manera, cal

esmentar que l’evolució de l’atur femení durant 1998 ha estat millor que

l’any anterior.

Com a novetat, en aquesta Memòria s’inclou una referència a l’atur en

l’àmbit metropolità. Es constata una certa tendència a la convergència de

les taxes d’atur dels municipis metropolitans, ja que les reduccions més

importants han beneficiat als municipis que patien un atur més elevat. El

que constitueix un nou exemple de la consolidació de la Regió

Metropolitana com a mercat de treball cada cop més integrat.

- Les mesures de foment de l’estabilitat en la contractació acordades al

mes de maig de 1997, conjuntament amb la bonança econòmica, han tin-

gut un fort impacte sobre la contractació indefinida a la ciutat. L’any 1998

es van signar a Barcelona prop de 90.000 contractes indefinits, el que

suposa un increment del 47% respecte a l’any anterior, mentre els con-

tractes temporals tan sols van augmentar en un 16%. Aquest fet demos-

tra l’eficàcia del consens social en la creació de mecanismes orientats a

millorar la situació laboral dels ocupats, malgrat que encara es manté una

altíssima rotació en el treball, especialment entre els joves.
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Caldria seguir en aquesta línia, buscant en cada moment els instruments

més adequats per fer compatibles un major estabilitat en els llocs de tre-

ball amb una millora de la competitivitat empresarial.

- Pel que fa a la qualitat de vida a la ciutat, l’evolució dels principals indi-

cadors assenyala la consolidació dels nivells assolits en anys anteriors,

que cal considerar globalment positius. La majoria d’indicadors continua

el procés de millora gradual dels darrers exercicis, com ho mostren, per

exemple, l’augment de l’esperança de vida, la reducció dels nivells de con-

taminació i l’increment del verd urbà. 

Més remarcables són, en primer lloc, el descens de l’índex de victimitza-

ció, que el situa en el nivell més baix dels darrers 15 anys, i l’increment del

nombre de viatgers al Metro (8,4%) i al sistema ferroviari de l’àmbit

metropolità (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i rodalies de RENFE).    

- La memòria del CESB de 1998 subratlla  diversos reptes i oportunitats de

la ciutat de Barcelona a les portes del segle XXI i que s’han desenvolupat

a l’apartat de Perspectives de futur.

En primer lloc s’apunta la preocupació per la necessària adaptació de la

formació per a l’ocupació al nous paràmetres i, aquest sentit, s’apunten

diverses recomanacions. En segon s’apunta la conveniència d’aprofundir

en l’exploració de fórmules que des de la contractació col·lectiva fomentin

l’ocupació de qualitat. La tercera línia de perspectiva subratlla l’aposta de

la ciutat per consolidar i ampliar el seu teixit industrial renovat als nous

paràmetres de la societat del coneixement i fent del Poblenou un espai

emblemàtic per impulsar aquest procés.

La quarta es reflecteix a la plena incorporació de les dones al mercat de

treball en termes equiparables als països més desenvolupats d’Europa

com una assignatura parcialment perdent a la ciutat que requerirà nous

esforços i propostes imaginatives des de totes parts. Un cinquè apunt

defineix alguns dels elements que confluiran en l’empresa “modal” a la

175



Barcelona del segle XXI implicant una reflexió sobre els factors que han de

fer de Barcelona un entorn òptim per a acollir-la. Així mateix es fa una

reflexió sobre els elements que poden permetre el desenvolupament del

sector serveis a la ciutat, posant una èmfasi especial la necessitat d’am-

pliar la innovació i la R+D.

L’urbanisme i l’habitatge es defineixen com a factors estratègics per con-

tinuar avançant en la línia de la cohesió social a Barcelona. En aquest sen-

tit es especialment rellevant, facilitar l’accés a un habitatge assequible,

especialment per als joves, i desenvolupar el mercat de lloguer.

Barcelona vol seguir avançant en l’ocupació i en l’ocupació de qualitat.

Però encara hi ha moltes persones que tenen dificultats per a l’accés a l’o-

cupació o ho fan de manera inestable, la qual cosa requereix un renovat

esforç en l’aplicació de polítiques actives d’ocupació, especialment desti-

nades als col·lectius més desfavorits. 

El CESB proposa afrontar tots aquests reptes aprofundint en la participa-

ció ciutadana, en el diàleg  i en la concertació per tal que Barcelona entri

en òptimes condicions en el tercer mil·leni.
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