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Indicadors econòmics
Síntesi de la conjuntura
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Síntesi de la conjuntura
Evolució de l'economia de Barcelona i regió metropolitana
durant el 1998.

Si hom observa les taxes de creixement de la producció i dels
nivells d'ocupació de Barcelona i entornmetropolità amb una cer

ta perspectiva, es constata que l'actual fase expansiva difereix no

tablement de l'anterior període alcista. En contrast amb el de la

segona meitat dels vuitanta, l'actual cicle de creixement ésmenys
explosiu i s'assembla més al de la resta de països de la UE. Aquest
fet confirma les diferents circumstàncies en les que s'han produït
ambdós processos i alerta sobre la inconveniència de comparar-los
sense més.

Malgrat que hi ha una relativa disparitat entre els resultats dels
principals indicadors d'activitat econòmica durant els darrers me
sos de l'any, lamajoria deixen entreveure una lleu desacceleració
de la tendència expansiva mantinguda fins a mitjan d'any.Com ja
s'intuïa a partir de les dades del tercer trimestre, sembla que el

punt de màxim creixement econòmic ja s'hauria assolit i superat
durant els trimestres centrals de l'any, per passar a una fase de
creixement lleumentmés moderat. De fet, les previsions de cara al
1999 apunten a un manteniment del creixement, reduint-se elmar
ge que durant el 1998 l'ha separat del creixement anual mitjà del
darrer lustre. Si es donen per bones aquestes previsions, la conjun
tura actual d'alentiment del creixement és més una fase de conso

lidació que no pas de trencament de la tendència.

Per quart any consecutiu, el creixement econòmic de l'àrea
de Barcelona supera el del conjunt de la Unió Europea.

Deixant de banda que l'activitat econòmica desenvolupada a

l'àrea de Barcelona durant l'any passat hagi evolucionat de més a

menys —a la ciutat central aquesta evolució ha estat força més

homogènia— s'estima que el creixement en termes reals s'haurà
mantingut, per segon any consecutiu, a l'entorn del quatre per
cent. El 1998 esconverteix així en el cinquè any d'expansió econò
mica ininterrompuda, amb un creixement anual acumulatiu du
rant el quinquenni superior al tres per cent tant a Barcelona coma

la resta de la regiómetropolitana. Un creixement que supera àm

pliament el que s'ha registrat al conjunt de la UE durant elmateix
període, estimat en un 2,4 per cent de mitjana anual.

Creixement econòmic i ocupació a la RMB
% (Creixement anual mitjà)
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La construcció i el consum privat substitueixen el sector exterior
com a motors del creixement econòmic a l'àmbit metropolità.
Això demostra que les economies domèstiques comencen a ser

beneficiàries directes d'aquest creixement.

A l'hora d'identificar els factors sobre els que s'ha basat el crei
xement econòmic de la ciutat, estretament lligat al dinamisme de
l'economia metropolitana, s'ha d'insistir, un any més, en la inver
sió i en la despesa privada en consum. Ambdós components, que
presenten taxes de creixement molt dispars, hanmantingut durant
tot el 1998 un creixementmés intens que el registrat un any abans.
Per contra, l'exportació, un dels puntals de l'expansió de la pro
ducció industrial i de l'economia en general durant els darrers
anys, comença a mostrar símptomes d'esgotament. Tot el contrari
de les importacions, que creixen seguint la forta expansió de la
demanda interna.

El resultat agregat d'aquestes dues trajectòries és unaaportació
negativa del sector exterior al creixement del PIB. Un canvi d'es
cenari molt rellevant si es compara amb la història més recent,
llevat de l'excepció puntual de 1995. Un canvi que s'ha de relacio
nar tant amb la crisi financera i econòmica que durant el 1998 s'ha
assentat a diverses àrees del planeta —Rússia ha estat el penúltim
ensurt— i ha forçat una revisió a la baixa de les previsions de crei
xement mundial, com amb l'augment del consum privat.
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Transports

_

PeríodeI Valor absolut
itaxa interanual (°/0)

Darrers 12 mesos
i taxa interanual (°/0)

Trànsit de passatgers

Aeroport.Total (inclòs trànsit) (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)
Port. Total (inclòs trànsit) (milers)

4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98

3.877 9,8 16.070 6,7 12,1
2.190 8,7 8.675 4,5 9,8
1.618 13,7 7.072 13,0 16,9
187 25,8 1.065 22,6 18,8

Toti l'alentimentde les taxes de creixement especialment de vols in eriors, l'aeroport ha donat servei durant
el 1998 a 16 milions de passatgers, unmilió més que durant el 1997. Per contra, el trànsit de passatgers pel
port, de la mà dels creuers i de la implantació de noves línies i operadors de trànsit exterior i de cabotatge,
continua expandint-se i ja ha superat la xifra emblemàticadel milió de passatgers/any. Total

internacionalaeroport
01997/1996 .1998/1997

Totalport

Port. Tràfic de mercaderies 28

24 -
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- Total (milers tones)
Sortides (milers tones)
Entrades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Exportacions (milers tones)
Importacions (milers tones)

- Contenidors (Teus)

4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98

6.434
2.207
4.227
3.432
1.274
1.369

300.052

4,4
-4,0
9,3

11,6
-0,3
22,5
20,5

24.725
9.073
15.652
13.080
4.758
5.165

1.095.113

-0,7
-3,5
1,1
11,2
1,8
18,6
12,7

5,6
6,8
4,9
16,6
13,0,
20,9
26,7

Estancament del tràfic total per les menors 'mportacions d'hidrocarburs i pel descens de les exportacions de

ciment. La càrrega general continua guanyant pas gràc'es a l'impuls de les importacions que reclama una

demanda interna creixent imalgrat la forta contenció de les exportacions, afectades per la crisi que impera a

diverses latituds. .

Tota port Càrrega general Teus

01997/1996 •1998/1997

Transport públic de passatgers
- Total servei urbà (milers)

Xarxa Metro (milers)
Xarxa Bus (milers)
FGC (Cat. i Sarrià) (milers)

- Total servei de rodalia (milers)
RENFE (milers)
FGC (milers)

4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98

135.679
74.849
54.577
6.253
33.088
23.320
9.768

-1,2
0,1
-4,9
20,2
5,2
3,8
8,7

499.844
280.324
198.564
20.956
120,271
88.517
31.754

3,6
8,5
-3,6
16,3
5,2
3,5
10,2

-2,2
-3,6
-0,5
0,2
4,8
4,1
6,9

Les dadesdel darrer trimestrehan accentua l'evolució dels primers nous mesos: descens del nombre d'usua

ris de l'autobús compensat parcialment pr una major ut'lització del metro i notable creixement del nombre
d'usuaris dels ferrocarrils de rodalia. Els 620 milions de passatgers que han utilitzat aquests mitjans públics
durant el 1998 representen una fita histórica.

Total servel urbà Totalservei rodalia

01996/1995 01997/1996 •1998/1997

Que el creixement econòmic basculi cap a un major protagonis
me de la demanda interna de consum pot ser un canvi fins i tot
favorable peldinamisme econòmic de la ciutat atesa la composició
i especialització de la seva base productiva.Mentre el creixement
s'ha recolzat en l'activitat industrial i en l'exportació, un ampli
ventall de subsectors terciaris relacionats directament amb l'acti
vitat productiva i amb una notable presència a la ciutatcentral han
participat activament en el procés d'internacionalització del teixit
industrial català. Quan el protagonisme es trasllada a la demanda
interna i especialment al consum privat, l'important i especialitzat
sector comercial i de serveis personals localitzat a Barcelona n'ha
d'ésser un dels primers beneficiats.

8

L'espectacular augment del nombre de vehicles matriculats
reflecteix el canvi d'escenari en el que es mouen les economies
domèstiques gràcies a la millora de l'ocupació i al descens
dels tipus d'interès.

L'adquisició de vehicles -amés de les transaccions immobilià
ries-és un dels indicadors típics del nivell de confiança dels con

sumidors en la seva capacitat de despesa. Durant el 1998, a la pro
víncia de Barcelona s'han matriculat més de 230.000 vehicles, un
25,7 per cent més que l'any anterior. A banda de ser la taxa de
creixement més elevada de la dècada, el volum de matriculacions
gairebé iguala el rècord del 1989. D'altra banda, un cop descomp
tades les baixes, s'obté l'incrementmés important que s'ha produït
fins ara del parc automobilístic provincial. Una bona notícia pels
sectors industrials i de serveis beneficiats però no tan bona pel que
significa de reforçament d'un sistema de mobilitat amb primacia
del transport privat.



Turisme, consum i preus
Valor absolut Darrers 12 mesos 1997

Indicadors Període taxa in itaxa iaterá,Lutd2s)
Consum - Matriculació

Electricitat d'ús comercial-industrial (Gwh) 4t.tr.98 992 0,7 3.917 5,4 3,2
Electricitat d'ús domèstic (Gwh) 4t.tr.98 323 -6,2 1.348 -6,8 2,0
Gas canalitzat (milions tèrmies) 4t.tr.98 597 6,0 2.716 4,7 -1,8
Matriculació de vehicles (província) 4t.tr.98 63.832 21,3 230.146 25,7 15,5

Deixant de banda la reducció del consum domèstic d'electricitat -imputablebàsicament a canvis compta
bles de les empreses subministradores- el consum Iligat a l'activitat productiva reflecteix la conuntura

econòmica expansiva que viu la ciutat. Una expansió recolzada cada cop més en la demanda interna, com fa
evident l'espectacular augment del nombre de vehicles matriculats.

28

24 -

20

Electricitat Gas Vehicles
cial.-ind. (prov.

0 1997/1996 •1998/1997

Visitants i pernoctacions hoteleres 18

Total pernoctacions (milers)
Visitants segons motiu de la visita (milers)

- Negocis (milers)
- Turisme (milers)
- Fires i Congressos (milers)
- Altres (milers)

nv.-ds.98
nv.-ds.98
st.-oc.98
st.-oc.98
st.-oc.98
st.-oc.98

1.052
430
122
296
66
17

3,7
10,8
-42,5
34,1
38,8
-76,7

7.400
2.969
977

1.334
347
269

6,2
5,2

-18,4
17,3
8,9
2,2

9,8
-7,8
-14,7
10,9
-17,2
2,9

Les dades del darrer bimestre confirmen un fet que ja fa temps que es produeix ique caracteritza els resultats
del conjunt de l'any: una substitució accelerada entre els clients dels hotels dels homes de negocis i professio
nals que viatgen per motius de feina -excepte els que vénen per assistir a fires, congressos i reunions d'em
preses- per turistes. Gairebé la metitat dels quepernocten als hotels de la ciutat ho fan com a turistes. Pemoctacions Visi ants Visitants

hoteleres que pernocten per turisme

0 1997/1996 •1998/1997

I.P.C. (Variació acumulada i interanual) (1) ,

Barcelona (província) (%)
Catalunya (%)
Espanya (%)
Subjacent (%)
U.E. (%)

4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98

0,4
0,3
0,2
0,2
0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,9
1,8
1,4
2,2
1,3

2,2
2,1
2,0
2,0
2,0

La forta contenció de preus del darrer trimestre -més contundent a la resta de països de la UE que nopas a

Espanya- ha estat cabdal per situar la inflació espanyola enmínims històricsperò noha estat suficient per
retallar el diferencial de preus que ens separa de la mitjana europea. En termes d'inflació harmonitzada, la
diferència amb la mitjana de països de l'àrea euro era de gairebé sis dècimes, amb tendència a augmentar.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 1997.

'

des. 95 des. 96 des. 97 des. 98

- Bena. (prov.) - Catalunya Espanya l I

L'impuls creixent de la demanda interna ha estat fonamental

per tal de mantenir el ritme de creixement de l'activitat industrial
a la regió metropolitana durant els darrers mesos de l'any.

Tot i que els resultats de l'activitat industrial corresponents als
darrers blinestres mostren símptomes de desacceleració, especial
ment de l'exportació, l'epígraf més dinàmic dels darrers anys, el
creixement de la inversió empresarial en béns d'equipament i la
represa de la demanda de consum, especialmentde béns duradors,
expliquen que, en conjunt, els resultats assolits durant el 1998 ha

gin estat els més positius dels darrers deu anys. Especialment per
què en tractar-se d'un període dilatat de creixement sostingut, s'ha
pogut modernitzar el teixitproductiu, millorar-ne laseva competi
tivitat i generar nous llocs de treball. Totun procés de consolida
ció de la indústria metropolitana que s'ha beneficiat, a més, d'uns
costos financers que han evolucionat clarament a la baixa.

És d'esperar que en un procés de creixent mundialització i d'in
tegració plena de la nostra economia en la Unió Econòmica i Mo
netària, l'agreujament de la situació de crisi financera i econòmica
a l'Extrem Orient i Rússia acabi afectant -de manera diferent
segons el grau d'obertura i exposició de cada subsector- el ritme
de creixement de l'activitat industrial delnostre país. La progressi
va moderació del ritme de creixement de les exportacions i l'aug
ment de les importacions en són els primers senyals. D'altra ban
da, la reposició d'estocs i la capacitat d'absorció que mostra el
mercat interior són suficients, de moment, per a mantenir la pro
ducció i la capacitat productiva utilitzada en els elevats nivells as

solits després de dos anys de creixement molt intens.
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Mercat de treball

4dicado Període 1 i taxa interValor absaš Darrers 12 mesos

taxainteranual (%)
19

Ocupació
Residents actius
Residents ocupats
Residents actius (RMB)
Residents ocupats (RMB)
Contractacions registrades

31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
4t.tr.98

672.146
622.206

1.864.870
1.719.079
227.738

-0,6
0,8
-0,9
0,9

25,0 679.546 19,4

-0,5
0,7
-0,8
0,6
15,5

L'Enquesta de Població Activa posa de relleu novament que tot i la millora de les expectatives de trobar

feina, la població que en busca continua lliscanta la baixa. Alhora, s'accentuael creixement de la contracta

ció, amb tot el que implica d'augment de la temporalitat en unexercici en el que també ha augmentat la
contractació indefinida.

20

18

16
14

12

1, 10

8

6 -

4 -

2 -

0 -

Contractacions

1996/1995 1997 /1996 1998/1997

Atur registrat .

Total aturats registrats
Atur masculí
Atur femení
Atur juvenil (16-24 anys)
Aturats sense ocupació anterior
Total aturats registrats (RMB)

31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98

49.940
22.837
27.103
5.113
5.501

145.777

-15,2
-18,5
-12,1
-32,6
-22,6
-17,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-11,6
-15,8
-7,5
-18,1
-5,4
-12,6

El creixement de l'activitat econòmica enunentorn d'estancament de la població en edat de treballar afavo
reix el fort descens de la xifra d'aturats. A grans trets, durant el darrer trimestre de l'any s'ha mantingut la
tendència descendent dels primers nou mesos i s'ha tancat l'exercici amb la reducció més important -en
temes relatius- de la dècada. Els més joves i engeneral els homes, pel dinamisme de la construcció i la

indústria, han estat els col.lectius més afavorits a l'hora de trobar feina.

JJ

Total Masculí Femení Juvenil

O des. 1997/des. 1996 •des. 1998/des. 1997

Taxes d'atur registrat (%) (1) 16

15

14

,...,

13

ì.
' 11
ES

10

9

8

Barcelona (provisional)
RMB

Catalunya
Espanya

31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98
31 ds. 98

7,4
7,8
7,4
11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,7
9,4
8,9
12,8

L'evolució de les taxes d'atur durant el darrer trimestre ha estat força dispar als diferents àmbits. Men re que
a Barcelona i a la regió metropolitana s'ha mantingut la tendència a la baixa dels nou primers mesos, a

Catalunya iEspanya -que havien acumulat unnotable descens- s'han mantingut al nivell assolit en acabar
l'estiu. El resultat final és una reducció sensible de totes les taxes i una major homogeneització dels nivells
d'atur a tots els àmbits.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 1997.

7
des. 95 des. 96 des. 97 des.98

- Barcelona -- RMB - Catalunya Espanya

El tràfic de mercaderies pel port també comença a patir les con
seqüències de la revisió a la baixa de les expectatives de creixe
ment de l'economia mundial i, en definitiva, dels fluxos comer

cials. En aquest cas, l'impacte és més acusat entre els líquids i
sòlids a doll -ciment, productes energètics i primeres matèries
per a la indústria- que no pas entre la càrrega general, que si bé
registra un retrocés important en el capítol d'exportacions, acon
segueix mantenir per segon any consecutiu un augment al voltant
del vint per cent en les importacions. Aquesta dualitat del tràfic
exterior de productes acabats i semielaborats permet tancar l'e
xercici amb un augment de gairebé el 13 per cent en el nombre de
contenidors que han passat pel port.
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Les raons que expliquen el Ileu retrocés del volum
de mercaderies que han passat pel port durant el 1998
van més enllà de la simple reducció dels fluxos comercials
internacionals com a conseqüència del canvi d'expectatives
de creixement a nivell mundial.

A banda de l'agudització de la crisi econòmica o només finance
ra que en diferents latituds afecta negativament les exportacions
catalanes, s'ha de recórrer també a d'altres factors per explicar
l'estancament, en termes físics, del volum de mercaderies que ha
canalitzat el port de Barcelona durant el 1998. D'una banda, les
elevades taxes de creixement que ha mantingut el sector de la
construcció al llarg de l'any han frenat les exportacions de ciment.
De l'altra, la benignitat de les temperatures durant els darrers me
sos ha fet innecessari augmentar les importacions de productes
energètics. També s'ha de considerar que el persistent descens
dels preus de les primeres matèries ha pogut alentir les compres
massives i reduir els estocs davant les perspectives de poder com
prar més barat en el futur.



Construcció imercat immobiliari

,kdigtdors .Pesínde
Valor absolut
iadanwmul

Darrers 12 mesos

it °/0) 100

Construcció residencial i llicencies d'obres

Construcció d'habitatges:
- Iniciats
- Projectes visats (província)
Obra nova prevista a les llicències:

- Nova planta: nombre d'habitatges
- Nova planta: superfície (m2)
- Reforma i ampliació: superficie (m2)

4t.tr.98
4t.tr.98

4t.tr.98
4t.tr.98
4t.tr.98

1.524 -40,8 6.458 21,5 30,0
10.404 -21,2 45.797 -0,1 31,9

1.512 3,3 6.112 5,5 73,1
273.178 -51,4 1.143.791 -19,0 94,4
109.464 103,6 422.607 29,6 -8,1

Malgrat la negativa evolució del darrer trimestre -bàsicament pels màxims assolits un any enrere- els
resultats del conjunt de l'any tantpel que faal nombre d'habitatges iniciats com al de previstos a les llicències
d'obres marquen nous rècords i asseguren unacceptable nivell d'activitat del sector durant el 1999.

80 -

60 -

413 -

20 -

20

Llicències d'obres

Nombre Superfície Habitatges
habitatges nova iniciats

fl 1997/1996 •1998/1997

Preus al mercat immobiliari
Preu de venda habitatgesSostre residencial (venda):

- Habitatges nous (pta/m2)
- Segona mà (pta/m2)

preu d'oferta

preu de transacció
- Places d'aparcament (milers pta.)
Locals de negoci-(lloguer mensual):

- Oficines (total ciutat) (pta/m2/mes)
- Locals comercials (pta/m2/mes)

2n.sem.98

lr.sem.98
2n.sem.98
2n.sem.98

lr.sem.98
lr.sem.98

260.976

-

-

2.400

1.097
1.195

7,6

-

-

-4,0

12,1
16,8

255.508

246.440
241.462
2.400

-

-

6,1

9,5
18,4
-6,6

-

-

1,0

4,7
2,8
-5,6

-0,6
-6,7

L'evolució dels preus de venda durant el segon semestre, pressionats per una demanda creixent,ha accentuat
l'increment registrat durant la primera meitat de 1998. L'important augment del preu mitjà en el mercat de

segona mà preludia que la tendència alcista dels nous continuarà durant el primer semestre d'enguany. El
creixement econòmic sostingut i la represa de la demanda de consum comencen a desvetllar els estancats

preus de lloguer dels locals afectes.

..
Nou 2a. mà Places

(trans.) aparcament

El 1997/1996 •1998/1997

Si l'afebliment de les expectatives de creixement econòmic
mundial s'han començat a fer sentir en el tràfic de mercaderies
canalitzat a través de les grans infraestructures aeroportuàries, el
trànsit de viatgers, especialment turistes, hamantingut un ritme de

creixement notable, sobretot en el trànsit internacional. Aquestes
dades, afegides a l'evolució igualment expansiva de les pernocta
cions hoteleres, confirmen que Barcelona -que combina una àm
plia i variada oferta cultural amb un clima mediterrani temperat
guanya quota de mercat i adeptes entre els amants del turisme
urbà. Sembla inqüestionable que el turisme -recolzat en una acti
vitat igualment a l'alça com és la celebració de fires, congressos i
reunions empresarials- es configura comun dels sectors amb més
pes de l'economia de Barcelona.

Tot i que el creixement assolit el 1998 és sensiblement menor
al d'anys anteriors, l'aeroport de Barcelona ha guanyat un milió
de passatgers.

El trànsit per l'aeroport durant el 1998 ha superat els 16 milions
de passatgers, set d'ells en vols internacionals. Més d'un milió de
passatgers han arribat o sortit de laciutatper via marítima, un vint
per cent més que l'any 1997. La suma d'aquests i altres fluxos de
visitants ha generat uns 7,4milions de pernoctacions als hotels de

la ciutat, xifra que representa un augment superior al sis per cent
en relació amb lad'un any enrere. Aquests tres indicadors presen
ten augments que, en termes acumulats, oscil.len entre el 60 i el75
per cent en els darrers cinc anys.

L'augment del nombre de visitants que han passat per la ciutat
durant el 1998, ja sigui per oci, feina o negocis, afegit a l'augment
de l'ocupació, ha incidit en una major utilització del transport pú
blic urbà imetropolità. Si hom deixa de banda les variacions hete
rogènies segons els diferents mitjans de transport i àmbits d'in
fluència -ja sigui per determinades obres al carrer que han fet

perdreusuaris a algunes línies d'autobusos,ja sigui per l'ampliació
i millora de determinats serveis del metro i del ferrocarril de roda
fia- el fet és que el nombre de viatgers que han utilitzat aquests
mitjans de transportcol.lectiu al conjunt de la regiómetropolitana
ha augmentat prop d'un quatre per cent, recuperant novament els
nivells assolits a començament dels noranta, quan el nivell de mo
torització de la població era sensiblement inferior a l'actual.

A banda de la indústria i dels serveis a la venda, el sector econò
mic amb un major ritme de creixement, tanta la ciutat central com
a la resta de l'entorn metropolità, ha estat el de la construcció;
especialment l'edificació residencial i, com s'ha pogut constatar als
carrers de la ciutat, l'obra pública.

Algunes de les magnituds que il.lustren la singularitat d'aquest
exercici des del punt de vista de lapromoció i construcció residen
cial a la ciutat són els 6.500 habitatges iniciats i els més de 6.100
aprovats en les llicències d'obra nova. Són xifres que representen
una accentuació de la tendència fortament expansiva del 1997 fins
al punt que pràcticament dupliquen les dotacions mitjanes que
oferia el sector fa tot just tres o quatre anys.
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La combinació d'aquest creixement intens i sostingut del sector
residencial amb el repunt de la inversió empresarial en noves ins
tal.lacions i la reactivació de la inversió pública, especialment de
l'administració local en el cas de la ciutat, explica que el nombre
d'ocupats assalariats en el sector hagi augmentat gairebé un vint
per cent en només dos anys. En el mateix període, i després de
reduir-se en un terç el nombre de desocupats, l'atur sectorial s'ha
situat en els mínims de la dècada.

Gràcies a la reducció del preu del diner fins a mínims històrics
i a l'augment de l'ocupació associat a un creixement econòmic
sostingut, el sector immobiliari residencial viu moments

d'eufòria.

La pressió d'una demanda —ja sigui finalista o simplement in
versora— que creix a mesura que es redueixen els tipus d'interès i
veu comaugmenten les seves possibilitats d'accedir a un habitatge
en propietat a la ciutat—una situació que durant el 1998 s'ha ac

centuat però que ja es palesava durant el 1997— alimenta l'impor
tant augment de l'oferta d'habitatges de nova construcció i dina
mitza també el nombre de transaccions en elmercat de segona mà.

L'estalvi acumulat en els darrers anys d'incertesa econòmica,
l'augment del nivell de renda disponible derivat de l'augment de
l'ocupació i un efecte riquesa igualment positiu per la revaloritza
ció dels actius financers, són alguns dels factors que, en un entorn

de preus dels habitatges relativament estancats i en tot cas, infe
riors en termes reals als de començament de la dècada, expliquen
la revitalització de la demanda residencial a la ciutat.

A banda d'aquests factors n'hi ha d'altres de més subjectius
però igualment determinats. Un és la transformació urbanística
que ha viscut i viu la ciutat i que ha revaloritzat novament el seu
caràcter residencial; un altre, parcialment lligat a l'anterior, pot
ser la percepció que té una part de la important demanda latent
acumulada en els darrers anys de que les condicions que es donen
—o es donaven durant el 1998— per accedir a un habitatge a la
ciutat són irrepetibles.

Aquest cúmul de circumstàncies favorables per la demanda re
sidencial explica que tot i que les promocions en oferta a final de
1998 sumaven més de deu mil habitatges nous —un 60 per cent
més que la dotació mitjana del bienni anterior— el preu mitjà de
venda és un 7,6 per cent superior al d'un any abans. Un augment
que també ha tingut el seu reflex, i amb més contundència encara,
en el mercat de segona mà.

En relació amb aquesta evolució dels preus de venda del sostre
residencial cal fer dues consideracions de signe oposat. D'una ban
da, és previsible que durant el 1999 la tendència alcista esmantin
gui perquè, com ja s'ha dit, en termes reals encara no s'ha superat
el màxim assolit durant el 1990 i, sobretot, perquè encara hi ha
diner per col.locar abans que l'euro substitueixi físicament la pes
seta. De l'altra, quan els tipus d'interès pràcticament ja han tocat

fons, si persisteixen augments de preus superiors als de la renda
disponible, creix l'esforç econòmic que una família ha de fer per
comprar un habitatge i en conseqüència la demanda més feble es

redueix o es deslocalitza.
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El 1998 acaba amb un augment espectacular del nombre
d'assalariats afiliats a la Seguretat Social i un descens històric
de l'atur registrat en un context, però, de lleu reducció
de la població activa.

Hem volgut reservar per al final d'aquesta anàlisi l'impacte que
la conjuntura expansiva ha tingut sobre l'ocupació. Sens dubte,
l'aspecte més destacat de l'evolució econòmica del 1998 és l'im
pacte positiu que ha tingut en les economies domèstiques i la seva

capacitat de despesa per la via de l'augment dels nivells d'ocupa
ció. Les dades així ho avalen. L'atur registrat s'ha reduït gairebé
un 18 per cent a la regió metropolitana —més d'un 15 per cent
entre els barcelonins— fins a nivells desconeguts en els darrers
vint anys. L'ocupació, mesurada pels afiliats al Règim General de
la Seguretat Social, ha crescut prop d'un set per cent al conjunt de
la regió metropolitana. Una evolució que inclou un elevat percen
tatge d'aflorament d'activitat submergida.

Aquesta evolució del mercat laboral dóna continuïtat i reforça
la tendència mantinguda d'ençà el 1995. El dinamisme de l'activi
tat industrial i de la construcció, explica que l'atur masculí hagi
continuat disminuint més que no pas el femení.Malgrat això, i en
part gràcies a la represa d'activitats terciàries beneficiades per
l'augment de la despesa en consum, la reducció de l'atur femení
s'ha accentuat durant el 1998. En tot cas, el segment de població
més beneficiat per la creació d'ocupació ha continuat sent el de la

gent jove. Un fet que s'accentuarà en els propers anys, especial
ment a la ciutat central, quan s'incorporin al mercat de treball ge
neracions cada cop amb menys efectius.

Cal però, matisar aquesta lectura tan positiva de l'evolució dels
nivells d'ocupació. D'una banda per l'evolució de la contractació,
que tot i la reforma del 1997 que fomenta l'estabilitat laboral, con
tinua descansantmajoritàriament en la contractació temporal i en
un elevat percentatge de contractes de molt curta durada. De l'al
tra, perquè ni un període relativament sostingut de bonança eco

nòmica i de millora de les expectatives de trobar feina ha estat

suficient per reactivar unes taxes d'activitat sensiblement inferiors
a les europees, especialment entre les dones. Aquest és un tema

que reclama unaespecial atenció i que no es pot esbandir amb una

simple referència a l'economia submergida.

Les expectatives a mitjà termini es mouen entre el previsible
manteniment de l'expansió de la demanda interna i la creixent di
ficultat per augmentar les exportacions de manufactures. Cal plan
tejar-se que en una situació de creixent integració dels mercats, és
prioritari vetllar per la competitivitat dels nostres productes i ser
veis.Un objectiu fins a cert punt incompatible amb les tensions de
preus derivades d'una inflació clarament superior a la mitjana
europea i amb un mercat de treball que frega la plena ocupació en

molts àmbits i sectors sense que la taxa d'activitat de la població
catalana en edat de treballar sigui capaç de trencar la barrera dels
dos terços.



I. Indústria





Evolució de l'activitat industrial

Indicador sintètic d'activitat industrial

El recorregut descendent de l'indicador de clima industrial al

llarg del 1998 parteix de l'optimisme que regnava a començament
de l'any per l'entrada d'Espanya al primer grup de l'euro i acaba
en la incertesa que domina a final d'any per les conseqüències de
les convulsions econòmiques internacionals.

Efectivament, si la represa de la confiança empresarial que va

generar la certesa que Espanya formaria part del grup de països
que formarien l'euro va fer que durant els primers mesos de l'any
l'indicador de clima industrial assolís a Catalunya els valors més
elevats des del 1989, les notícies del progressiu empitjorament de
la situació econòmica a Ásia, Amèrica del Sud i Rússia han fet

que, mes a mes, s'anés deteriorant el clima d'optimisme que ca

racteritzà aquell inici d'any.

Indicador de clima industrial
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Nota: els valors grafiats corresponen a lamitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a

la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes
mòbils de tres mesos).
Font: Direcció General d'Indústria de la Generalitat iMinisteri d'Indústria iEnergia.

Les opinions empresarials obtingudes a partir de les enquestes de
conjuntura industrial realitzades en els darrers mesos del 1998 con
firmen que esmanté la incertesa en el futur que es començà a pal
par després de l'estiu. Els valors assolits per l'indicador de clima
industrial mostren aquest deteriorament de les expectatives, en ha
ver retroceditmolt ràpidament a tot el nostre entorn, fins a tornar a

situar-se de nouen valors negatius: a Catalunya es registra un des
cens acusat durant el quart trimestre, mentre que a Espanya ésmolt
més moderat. En canvi, a la Unió Europea —on primer es van no

tar els efectes de la crisi internacional— el retrocés registrat durant
la segona meitat de l'any ha estat també molt intens.

La severa correcció a l'optimisme dels empresaris no té, per ara,
un equivalent ni en l'activitat manufacturera ni en els indicadors
d'activitat real. Si bé es detecta un cert alentiment després d'un
bienni (1996-97) de creixement accelerat, i tot assumint que elmà
xim cíclic ja s'ha deixat enrere, el sector industrial manté un no

table ritme de creixement. Durant el segon semestre de l'any el
VABdel sector —tant a Catalunya com a Espanya— ha crescut

més que el del conjunt, tot i lliscar lleument a la baixa.

Per branques d'activitat, els empresaris del sector de béns inter
medis són els que acusen més aquesta situació d'incertesa, amb un

retrocés de l'indicador sectorial fins a –13 punts al novembre. Per
contra, el sector de béns d'equipament surt relativament indemne
en aquest deteriorament generalitzat, ja que és l'únic subsector els
valors del qual continuen en la franja positiva.

Enquesta de conjuntura industrial

Evolució de l'activitat industrial a la regió metropolitana
durant el darrer bimestre de 1998.

Els resultats de les enquestes d'activitat industrial correspo
nents al darrer bimestre de 1998 semblen temperar el que a co

mençament de tardor s'intuïa com un imparable canvi de tendèn
cia. Especialment pel que fa a l'evolució dels volums d'ocupació.
El saldo clarament negatiu d'aquesta variable durant el bimestre
setembre-octubre es modera notablement abans de final d'any.
Alhora, el relatiu daltabaix que declaren moltes empreses en les
seves exportacions s'absorbeix immediatament i sense gaires pro
blemes gràcies a la moderada represa de les vendes interiors.

La suma d'aquestes dues grans tendències pel que fa a les ven
des té una incidència mínima en l'evolució de la producció. En
relació amb un any enrere, les respostes empresarials apunten a

una lleu pèrdua de dinamisme que es compensa per la consolida
ció dels nivells de producció assolits després d'un any de fort crei
xement. La moderació dels preus de venda, aprofitant la tendèn
cia a labaixa de les cotitzacions internacionals de moltes primeres
matèries, inclòs el petroli i derivats, ha afavorit l'augment de la

producció i de les vendes.

Evolució del conjunt de la indústria
saldos
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Font: Elaboració pròpia. Tots els gràfics d'aquesta secció s'han elaborat amb dades de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Els valors grafiats són mitjanes mòbilsdels
saldos de 6 bimestres.

La indústria metropolitana tanca l'any amb un elevat nivell
d'activitat i també amb la relativa incertesa que genera
l'estancament de la cartera de comandes.

Sibé en termesd'activitat efectiva els resultats del darrer bimes
tre de 1998 mostren una evolució encara notablement expansiva,
la situació declarada de la cartera de comandes a finald'any revela
una significativa i preocupant pèrdua de dinamisme. Després d'un
any i mig de constant recuperació del volum de comandes que
obliga a allargar el període de treball necessari per a satisfer-les
—tot i l'augmentdels volumsd'ocupació i de la capacitat producti
va utilitzada— s'entra en una fase d'estancament i apareix un pri
mer saldo negatiu, irrellevant en termes absoluts però que sembla
anunciar que la desacceleració del creixement de l'activitat indus
trial es generalitza a la majoria de subsectors.
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saldos

Evolució de l'activitat industrial a la regiómetropolitana
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L'activitat de la indústria metropolitana durant el 1998.

Com ja és habitual en aquestes pàgines, coincidint amb la difu
sió de les dades del darrer bimestre de l'any corresponents a les
enquestes de conjuntura industrial que elabora la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, aprofitem per fer
una anàlisi, necessàriament sintètica, de l'evolució de les princi
pals magnituds que han configurat l'activitat industrial de l'àrea

barcelonina durant el 1998.

A manera de breu i necessari apunt metodològic cal recordar

que les dades utilitzadesper elaborar aquesta visió sintètica—grà
fic i taula adjunts— són mitjanes aritmètiques dels corresponents
saldos bimestrals. Amb aquest tractament agregat dels sis bimes
tres de 1998 es pretén sintetitzar en una sola dada per variable
l'evolució de tot l'exercici. L'objectiu és disposar de magnituds
que reflecteixin les grans tendències de fons. En conseqüència,
l'única lectura vàlida d'aquestes mitjanes anuals és la de la seva

comparació amb les corresponents a anys anteriors.
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Com ja avançaven els resultats bimestrals, les mitjanes anuals
confirmen que el 1998 ha estat el millor exercici de la dècada
pel que fa a l'activitat industrial de l'àrea de Barcelona.

La simple observació de les dades resultants pel 1998 correspo
nents al total de la indústria posa de manifest l'absència de signes
negatius. Una situació que, si hom deixa de banda el nivell d'es
tocs, es repeteix per segon any consecutiu mentre que per obtenir
una altra referència comparable s'ha de retrocedir fins el 1989, Pe
xercici immediatament anterior a la crisi del Golf.

El fort creixement dels nivells de producció durant el primer
semestre explica que, malgrat els símptomes de desacceleració
dels darrers mesos de l'any, lamitjana anual dels saldos correspo
nent al 1998 sigui lamés elevada dels darrers deu anys. Llevat de la
de11994, que fou el primer exercici amb saldo positiu després d'un
quadrienni de declivi industrial. Un tret diferencial bàsic entre la

conjuntura del 1998 i la de quatre anys abans són els gairebé vuit
punts percentuals de diferència que hi ha entre els nivells d'uti
lització de la capacitat productiva installada.

El creixement sostingut de les vendes —especialment
en els mercats exteriors— ha estat determinant a l'hora

d'impulsar l'ampliació del teixit industrial de l'àrea
i augmentar el nombre de llocs de treball.

Un dels efectes més positius de la fortareactivació que ha viscut
l'activitat industrial de la regió metropolitana durant la segona
meitat dels noranta ha estat la generació de nous llocs de treball.
Un procés que si bé en els primers moments va passar bàsicament
per la creació d'ocupació a través de serveis relacionats amb l'acti
vitat industrial, en els darrers dos anys s'ha concretat en un aug
ment força generalitzat de les plantilles de les empreses industrials
enquestades. Una evolució que ha estat determinant per reduir a
menys de la meitat l'atur sectorial existenten el moment d'encetar
aquest quinquenni de creixement de la producció industrial.



Síntesi de l'evolució de

tu

l'activitat industrial (1996-1998)'
Vendes
1,:„5,",.!.:.

Vendes
'

1 ',.'1 ' '

Cartera de Preus Previsions
...,„,_

(dades provincials)
Capacitat DebilitatVolum de

od ..■, ■,.
Nivell

, dó
Nivell

d'e ,,,.. _

Alimentació 1996 19,3 -0,47 -22,5 -1,0 17,8 -39,2 10,5 10,2 79,8 38,3
1997 8,5 1,84 -24,5 2,7 18,2 -26,7 9,7 18,2 78,4 42,7
1998 26,2 0,22 0,2 29,5 29,2 18,2 -3,7 31,0 82,6 39,7

Tèxtil 1996 -12,2 -0,68 21,8 -20,5 -8,5 -41,3 -11,0 5,0 78,5 67,2
1997 14,0 0,41 0,2 16,7 11,5 -3,8 14,5 23,2 80,9 45,5
1998 9,2 0,64 22,0 2,0 -7,0 -21,2 -7,8 22,0 82,4 43,0

Pell, calçat 1996 12,7 -0,20 23,3 -7,3 20,3 -39,5 17,5 8,2 82,6 51,0
i confecció 1997 -9,0 -1,17 25,5 -20,3 -6,7 -60,5 -7,2 15,5 86,5 60,8

1998 -28,8 -2,21 30,3 -26,7 -29,3 -61,0 -18,8 20,2 81,6 72,7

Fusta i mobles 1996 -6,3 1,16 -18,7 -5,0 -21,3 -27,2 1,5 33,0 83,9 62,0
de fusta 1997 7,5 0,83 -30,3 0,8 -1,7 19,2 9,7 25,0 89,8 62,2

1998 33,0 1,42 -45,7 11,0 17,3 14,8 -9,0 30,3 88,2 45,3

Arts gràfiques 1996 4,8 -0,32 1,5 -0,3 -3,5 -12,0 5,8 16,5 78,8 71,2
1997 22,7 0,03 -0,5 21,5 23,7 12,0 -2,3 30,7 80,4 62,5
1998 18,5 1,18 1,8 17,8 21,5 6,8 -0,3 16,2 80,6 66,8

Indústria 1996 27,0 -0,43 5,5 14,2 18,3 11,0 13,0 31,5 79,6 69,8
farmacèutica 1997 9,5 0,04 6,5 -4,8 3,0 6,3 5,8 28,3 80,7 54,0

1998 0,0 -0,29 8,3 0,3 -1,7 -13,8 1,2 35,2 79,1 21,0

Productes metàllics 1996 4,2 0,04 4,7 -12,7 6,5 -46,5 5,7 18,2 80,7 63,3
1997 18,7 1,08 -1,0 13,7 22,7 -9,8 -1,0 36,2 80,9 86,7
1998 16,2 0,50 7,5 11,0 12,7 9,5 5,5 28,0 82,4 19,5

Maquinària i 1996 -2,3 -0,45 22,2 1,0 10,5 1,2 -15,3 17,5 84,9 67,8
material elèctric 1997 27,3 -0,19 14,7 6,2 25,0 24,0 -3,3 52,3 86,4 80,9

1998 21,0 -0,72 13,3 15,5 18,7 21,8 -4,2 20,3 87,4 35,5

Automoció 1996 39,0 0,67 -11,0 29,0 31,3 19,0 24,7 40,2 82,3 35,5
1997 7,5 0,04 -20,8 -6,8 -5,0 81,0 26,5 57,7 86,7 16,2
1998 20,7 0,81 -30.5 -0,5 12,0 86,5 28,2 33,8 90,1 16,0

Total indústria 1996 6,7 0,05 8,7 -1,3 8,5 -25,0 1,2 23,3 81,1 52,5
1997 11,5 0,46 -0,3 8,0 12,5 5,5 5,2 33,3 84,0 40,7
1998 14,7 0,49 4,2 10,2 9,7 13,3 1,0 27,0 86,1 33,5

1. Les dades són mitjanes dels saldos bimestrals, amb l'excepció del nivell d'ocupació, de la debilitat de la demanda ide la capacitat productiva utilitzada, que són mitjanes de percentatges.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

L'evolució de la cartera de comandes i en última instància de les
vendes, és el motor que mou la producció i l'ocupació de les em

preses industrials. La mitjanadels saldos bimestrals corresponents
a l'evolució de les vendes durant el bienni 1997-1998 i la seva com

paració amb la de períodes anteriors -amb l'excepció del ja es

mentat 1994- deixa constància de la intensitat i consistència del
procés d'expansió que ha caracteritzat l'activitat industrial a la re
gió metropolitana.

El creixement de la producció industrial s'ha recolzat en prime
ra instància i bàsicament en l'exportació, que no ha parat de créi
xerd'ençà el 1993, i en una posterior represa de la demanda inter
na que, segons els empresaris, durant tot el 1998 ha mostrat un

major potencial de creixement que no pas l'exportació, que co

mençavaja a notar la crisi russa i asiàtica i la revisió a la baixa de
les previsions de creixement econòmic a nivell mundial.

Aquells sectors més abocats a l'exportació o més sensibles
a la competència de productes que provenen d'economies
emergents són els primers afectats per la crisi financera
i econòmica d'Extrem Orient.

L'augment de les vendes en el mercat interior va associat a un

increment de la despesa de les famílies que, al seu torn i a banda
d'altres factors, depèn de l'evolució dels nivells d'ocupació i de la
seva estabilitat i també, de la major o menor facilitat que tenen per
endeutar-se. En conseqüència, el canvi radical que als ulls de l'em
presari industrial ha experimentat la feblesa de la demanda com a

factor que limita l'expansió de la producció s'ha d'imputar tant a
l'augment dels nivells d'ocupació com a la sensible reducció del
preu del diner; un factor aquest darrer que, a més d'incentivar un
augment de la demanda de crèdit, desvia recursos de l'estalvi sen
se risc cap al consum i la inversió.
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Farmacèutica

A final d'any, el creixement de la producció es recolza

bàsicament en l'impuls de lademanda interna i en la reposició
d'estocs.

Si als factors esmentats hom hi afegeix una forta contenció dels
preus de venda, ja sigui per l'augment de la competència o per
l'evolució a la baixa dels preus de primeres matèries i productes
semielaborats en els mercats internacionals, era previsible elpro
gressiu enfortiment de la demanda de consum durant el darrer
any. La pèrdua de vendes en els mercats exteriors s'ha substituït
per un augment de les vendes interiors i per reposar estocs. Pel
que fa a la previsió de la xifra de negocis durant el 1999, els empre
saris són, en general, força optimistes.
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54

16

48
20

59
23

66

–3

69

–3

4

70

6

63
—1

52

48
-15

-0,42

40
-10

42

-4

46
-21

86

-9

Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (')/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

9) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (')/0)
10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

No n'hi ha mai
Normals

Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

•

47 38 44

-18 15 45 18

-0,41 0,60 1,63 1,95

-17 15 54 11

• 47 37 44
-20 4 43 10

40 36 41 39

-18 25 46 7

86 68 75 78
1 17 -5 8

4 3 4 4

73 80 74 73
2 6 5 6

• 58 52 58
• 13 25 15

54 61 66 74

51 53 48 48
• 39 34 1

50 46 53 60
20 45 29 14

53 57 63 62
25 29 26 22

• 78 84 79
13 6 4 8

70 72 72 76
-7 7 12 4

84,8 84,5 86,6 87,3

29

-21

0,38

26

-24

31

-29

32

-29

29

46

-1,22

24

46

32

37

29

30

86

4

74

-9

5

64
-2

3
77
4

58
17

67
11

64 70

41
44

60
10

37

47

58
7

55

26
62
11

90

-2

83
-5

69
-6

73

-6

85,2 86,9 85,8

Font: Tots els quadres i gràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
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Capacitat productiva utilitzada
(nv-ds 1998)
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— Total indústria

1 Alimentació
2 Tèxtil
3 Pell iconfecció
4 Fusta i mobles
5 Arts Gràfiques
6 Farmàcia
7 Prod. metà1fics
8 Maquin. elèctrica
9 Automoció
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Alimentació
1997 1998

(dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (4)/o)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

nv

16
14

,..,.

25

68

->,.. ,

26

-4

.

27

19

16
72

60
-12

Igual
Saldo

22

-35

Variació en % -2,05 -0,79 -0,06 1,70 2,40 -3,03 1,11

Igual 38 16 12 33 23 7 59
Saldo 10 11 80 5 28 68 6

Igual 30 17 26 39 30 15 59
Saldo 2 9 66 4 20 72 6

Igual 65 17 52 52 47 32 78

Saldo 8 58 46 18 20 50 -17

Igual 84 63 90 75 91 51 86
Saldo 10 28 -7 18 0 -48 -13

Normal 72 75 74 67 64 74 88

Saldo -14 23 22 10 28 25 1

Dies 37 39 36 37 37 60 39

82.6 79,1 83,9 86,8 76,8 84,6 84,2
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50
40
30
20
10
0
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-60

Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

nv-ds 1995 = nv-ds 1996 1.1 nv-ds 1997 nv-ds 1998

Les empreses del sector de l'Alimentació implantades a la regió
metropolitana han acabat l'any amb un saldo moderadament ne
gatiu pelque fa a les exportacions. Una situació que no es donava
d'ençà l'estiu del 1997. La represa del consum intern ha evitat que
aquesta desacceleració de les vendes a l'exterior hagi afectat de
moment el creixement de la producció.
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Tot i que les perspectives referides a nivells de producció i ven
des no són especialment optimistes a curt termini i estan lleument
per sota de les declarades un any enrere, el cert és que la cartera

de comandes acaba l'exercici amb una situació sensiblement mi
llor que la de final del 1997. Aquest fet i el manteniment de la
capacitat productiva utilitzada fan possible tancar l'any amb un

repunt de l'ocupació, suficient perquè lamitjana anual presenti un
saldo moderadament positiu.



55
-24

43
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-5

-0,45
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53
-5
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74

-26

Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Capacitat productiva utilitzada (%)
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Variació en %

Igual
Saldo
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1997
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-I 4

51

812

63

5
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44
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o

38
29

1,76 1,68 1,04 -0,33 0,14
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interiors exteriors de venda comandes producció vendes

nv-ds 1995 INN nv-ds 1996 Iffil nv-ds 1997 nv-ds 1998

Res feia suposar durant la tardor—11evatdels persistents saldos
negatius de la cartera de comandes i del descens accentuat dels
preus de venda— que els resultats del darrer bimestre serien tan
decebedors. El desencadenant possiblement s'hagi d'imputar al
fet que les economies emergents d'Ásia, colpejades per una fortís
sima crisi financera, han millorat la posició competitiva dels seus

productes a lamajoria de mercats, inclòs l'espanyol, desplaçant o
restant quota a produccions equivalents d'empreses catalanes.

El mercat interior, tot i una rebaixa considerable dels preus de
venda, és incapaç d'absorbir la producció que ja no es pot expor
tar. Aquesta pèrdua de mercats es tradueix en un descens de les
vendes totals i un estancament de la producció que comporta una

pèrdua relativament generalitzada de llocs de treball. L'evolució
de la cartera de comandes es contradiu, fins a cert punt, amb l'op
timisme que reflecteixen les perspectives declarades.
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

1997 1998

,iwds . ga,fb_ mLáb___mg-jn , ihan r --at.ac ,.,leimidi
14 42

-39 -20
Igual
Saldo

30
-46

37
-45

32
-26

,
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-33

44

-10

Variació en % -6,48 -1,89 -2,25 5,21 -2,77 -9,37 -2,21

Igual
Saldo

23
-53

29

-44

27
-14

17
-22

46
-13
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-20
24

-47

Igual
Saldo

15

-49

29
-44

54
-14

16

-35
64

-21

22

-7

20

-39

Igual
Saldo

19

-42

23
-42

47

9

27
-38

60
-8

11

-42

35

-55

Igual
Saldo

49

-36

66
-1

70

-8

84
8

93
-7

54
-46

41

-59

Normal
Saldo

28

-72
20

-64
29

-51
27

-73

20
-59

17

-59

19

-60

Dies 44 44 63 42 40 66 63

86,9 78,7 78,8 82,1 82,3 78,4 89,1
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

nv-ds 1995 Iffi nv-ds 1996 = nv-ds 1997 nv-ds 1998

Igual que el Tèxtil, el subsector de la Pell, calçat i confecció ha
tancat un any en el que ha vist com la crisi russa i la de les econo

mies emergents i en menor mesura d'Amèrica Llatina, te
nia un impacte negatiu sobre el seu volum de negoci. Ni tan sols la

represa de la demanda interna ha estat suficient per moderar la
davallada del volum de producció i de les vendes totals.

22

L'heterogeneïtat del sector fa difícil l'anàlisi en termes globals i

genera aparents contradiccions com la de fer compatibles aug
ments de la capacitat productiva utilitzada amb descensos en els
nivells de producció. El que sembla deduir-se és que la variable
emprada per a defensar-se d'aquesta conjuntura desfavorable és
l'ocupació. Possiblement en aquesta branca industrial s'hagi fet un
pas enrere en el procés de regularització d'ocupació submergida,



Fusta i mobles de fusta o. inchik

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció Igual 37 88 26 35 50 51 81

Saldo 63 -8 64 64 -7 49 -3

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -1,44 3,09 -0,24 5,58 0,00 -030 0,36

3) Vendes totals Igual 74 88 19 35 47 51 81
Saldo 8 2 80 50 36 49 -3

4) Vendes en el mercat interior Igual 74 88 61 90 50 88 81
Saldo 8 2 28 -5 32 12 -3

5) Vendes en el mercat exterior Igual 92 87 42 37 89 56 80
Saldo -8 0 45 53 -11 37 -20

6) Preus de venda Igual 97 60 42 80 100 49 100
Saldo 3 -22 -28 20 0 -24 0

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 18 75 49 82 51 83 79

Saldo 55 0 26 7 36 0 20

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 61 62 n.d. n.d. 177 203 66

C) Capacitat productiva utilitzada (%) 92,3 87,8 86,4 82,7 90,9 88,2 92,9
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

nv-ds 1995 M nv-ds 1996 i 1 nv-ds 1997 nv-ds 1998

Els resultats delbimestre novembre-desembre semblen avançar
l'inevitable empitjorament de l'evolució de les principals magni
tuds del subsector de la fusta i mobles de fusta. Possiblement però,
la interpretació més ajustada a la realitat no sigui estrictament
aquesta, tot i que s'evidencia un alentiment del ritme de creixe
ment, sinó que el que reflecteixen les dades ésla necessària conso

lidació dels nivells assolits després de registrar durant tot l'any un

dels creixements més sostinguts de tota la indústria.

Per entendre aquesta lectura s'ha de tenir present que és el sub
sector que declara un major grau d'utilització de la capacitat pro
ductiva. De fet, en termes de mitjanes anuals i durant els darrers
tres anys, ha mantingut uns percentatges de capacitat productiva
ociosa clarament inferiors a lamitjana de la indústria, alhora que
ha estat el subsector que presenta l'evolució alcista més contun
dent en termes d'ocupació.
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Arts gràfiques

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

o

(dades provincials)
1997 1998

kedik_ gn-fb mç-ab mg-jn jl-ag st-oc jmivaliemii
Igual 42 66 44 61 49 22 51

Saldo 29 -6 49 37 -33 60 4

Variacióen % -0,45 2,24 -0,21 -0,15 4,44 1,00 -0,22

Igual 42 65 45 69 50 26 54
Saldo 39 -21 43 29 -33 64 16

Igual 42 58 45 69 50 25 54

Saldo 39 -24 54 29 -33 65 16

Igual 49 54 45 76 51 23 71

Saldo 25 11 39 20 -39 77 21

Igual 100 90 94 87 94 98 70

Saldo 0 10 6 6 -6 -2 -16

Normal 89 83 86 87 84 67 73

Saldo 3 2 4 7 5 24 -1

Dies 79 101 62 68 76 80 70

80,5 80.2 81,2 80,2 79,2 81,6 81,3
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

nv-ds 1995 effil nv-ds 1996 Ilele nv-ds 1997 nv-ds 1998

Els resultats del darrer bimestre de l'any reflecteixen una situa
ció de lleu desacceleració del creixement de l'activitat, en linia
amb la del conjunt de la indústria. Malgrat els temors que la crisi
financera latent a diferents països d'Amèrica del Sud pogués afec
tar seriosament les exportacions de la indústria editorial catalana,
sembla que de moment les repercussions negatives han estat limi
tades.
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El detall de l'evolució de les diferentsmagnituds apunta que la

relativa desacceleració de les vendes totals es deu més a una con

tenció del creixement en el mercat interior—augmenta el nombre
d'empreses que declaren un menor volum de vendes en compara
ció amb un any enrere—que no pas en el segment exportador, on
predominen les empreses que han consolidat volums de vendes.
Les perspectives a curt termini però, en consonància amb la situa
ció de la cartera de comandes, són menys optimistes que a final de

1997.



Indústria farmacèutica (dades provincial)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Wombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (1)/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

1997 1998

gn-fb mç-ab m

Igual
Saldo

58
-33

64

6
69

10

75

25

34

-58
41

-5

48

22

Variació en % -0,97 -1,43 1,38 -0,59 -0,16 0,19 -1,15

Igual
Saldo

41

-33

56
14

59

19

59

24

37
-49

57
31

45

-18

Igual
Saldo

39

-30

75

3
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El procés relativament accelerat de concentració empresarial
que ha viscut i viu encara aquesta indústria a nivell mundial ha
incidit directament en la reorganització de la capacitat productiva
installada a l'àrea de Barcelona i en el seu grau d'utilització. Un
dels trets característics d'aquest subsector en relació amb la resta
de subsectors industrials de la regió metropolitana és que mentre
la majoria, i per descomptat el conjunt de la indústria, han aug
mentat el nivell d'utilització de la capacitat productiva en els
darrers anys, la farmacèutica l'ha mantingut estancat o lleument a
la baixa.

Pel que fa als resultats del darrer bimestre, el repunt dels nivells
de producció s'ha d'interpretarcom una reacció al fort descens del
bimestre anterior. De l'evolució de les vendes cal remarcar que la
situació declarada no és gaire diferent a l'existent un any enrere si
s'exceptuen les exportacions, que han retrocedit clarament. L'ocu
pació, com acostuma a passar en la majoria de processos de con

centració, se'n ressent i acaba l'any amb un lleu retrocés, con

gruent amb la reducció de la capacitat productiva utilitzada.
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Com ja s'entreveia amb les dades del bimestre setembre-octu
bre, l'expansió acumulada al llarg dels dos anys anteriors fa molt
difícil continuar creixent al mateix ritme. Malgrat això, les dades
del darrer bimestre de l'any referides a volums de producció i de
vendes semblen recuperar-se i mostren una evolució lleumentmés
positiva que la del mateix període del 1997.
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Contràriament, a finald'any es produeix, com ja acostuma a ser

freqüent en aquest subsector, una moderada reducció del volum
d'ocupació en un intent de redimensionar puntualment la capaci
tat productiva utilitzada a un volum de comandes que durant el
segon semestre ha anat minvant.Malgrat aquest ajustament, el pe
ríode de treball assegurat a final d'any és sensiblement inferior al
d'un any enrere. En conseqüència, s'imposa una certa moderació
a l'hora de valorar les expectatives empresarials a curt termini.
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Una comparació estricta dels resultats del darrer bimestre amb
els d'un any abans posa de relleu ladiversitat de situacions que hi
conviuen i la dificultat d'analitzar-les de manera agregada. A cap
altre subsector, llevat del també heterogeni de laPell, calçat i con
fecció i del de l'Automoció, es dóna un percentatge tan baix d'em
preses que declaren uns volums de producció i vendes iguals als
del bimestre anterior. El saldo de les respostes, igualment baix, és
resultat de l'existència de blocs importants d'empreses que, operin
o no en el mateix segment d'activitat, presenten evolucions en

frontades.

En definitiva, els resultats d'aquest subsector s'han de relativit
zar.Mentre que la producció i les vendes interiors—perla vitalitat
de la demanda interna— presenten un saldo més positiu que el de
l'any passat, aproximadament un terç de les empreses enquestades
declaren que han exportat menys que durant el bimestre anterior.
Les perspectives a curt termini són moderadament positives tot i
l'atonia de la cartera de comandes, fet que pot ajudar a entendre la
notable reducció dels nivells d'ocupació.
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Els resultats del darrer bimestre mostren la represa de la ten

dència expansiva del primer quadrimestre de l'any i trenquen la
situació d'alentiment del creixement de les vendes que s'havia im
posat durant l'estiu i fins ben entrada la tardor. Un fet especial
ment remarcable és elmanteniment, un bimestre més, d'un nivell
d'utilització de la capacitat productiva superior al noranta per
cent.
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Aquest elevat grau d'utilització de la capacitat productiva s'ha
vist reforçat per un augment de l'ocupació. Això ha permès que
malgrat la creixent pressió de la demanda—aproximadament nou
de cada deu empreses han declarat de manera permanent al llarg
de l'any un constant augment del volum de comandes— el període
de treball assegurat s'hagi començat a escurçar. Tot i aquesta si
tuació de producció i vendes al màxim de la seva capacitat en la

que es troben moltes empreses d'aquest subsector, les perspecti
ves a curt termini no són pas més positives que les d'un any enrere.
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Sistema bancari

Nombre d'oficines
Àmbit

. .

Total

(30 set. 1998)

Cooper.
, .

Barcelona 2.281 987 1.269 25
Resta província 2.976 1.134 1.814 28
Resta Catalunya 2.066 845 1.201 20
Total Catalunya 7.323 2.966 4.284 73

Madrid 2.938 1.888 1.030 20
Resta província 1.578 833 734 11
Total Espanya 38.716 17.595 17.541 3.580

Font (pera totes les taules i gràfics d'aquest apartat): Banco de España. Boletín estadístico.

Variació ('%)
30 st. 98/30 st. 97 Total Banca Caixes Cooper.
Barcelona
Catalunya
Espanya

2,0
3,1
2,9

-2,4
-1,2
0,1

5,6
5,9
5,5

8,7
23,7
4,6

PIB i crèdit bancari al sector privat de Catalunya
(Taxes de creixement real)

%
16

12 -

8

-4-

-8
,, 1 1 I I , 1

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

PIB - Crèdit-

Les dades referides al nombre d'oficines del sistema bancari

corresponents al tercer trimestre de 1998, així com als volums de
dipòsits i crèdits entre sector privat i sistema financer mostren una
total continuïtat de la tendència mantinguda durant el primer se
mestre. Una tendència caracteritzada per la creixent participació
del sistema bancari en l'augment de la inversió i de la despesa pri
vada en consum que sustenten el creixement de l'activitat econò
mica del país.

Dipòsits i crèdits (milers de milions de ptes.)

Àmbit 31 des. 95 31 des. 96 31 des. 97 30 set. 98

Prov. Barcelona 10.092 10.892 10.764 10.327
Resta Catalunya 2.233 2.299 2.305 2.201
Total Catalunya 12.325 13.191 13.069 12.528

Prov. Madrid 13.943 14.829 16.714 16.340
Total Espanya 60.096 63.237 65.996 65.196

Prov. Barcelona 6.935 7.525 8.626 9.485
Resta Catalunya 1.646 1.748 1.983 2.199
Total Catalunya 8.581 9.273 10.609 11.684

Prov. Madrid 11.605 12.551 14.602 16.687
Total Espanya 43.920 48.257 55.360 61.927

Variació (°/0)
30 set. 98/
30 juny 98

30 set. 98/
30 set. 97

31 des. 97/
31 des. 96

Dipòsits
Prov. Barcelona -3,9 -4,0 -1,2
Total Catalunya -3,0 -4,2 -0,9
Total Espanya -0,7 1,6 4,4

Crèdits

Prov. Barcelona 2,0 14,1 14,6
Total Catalunya 2,2 14,6 14,4
TotalEspanya 3,2 16,8 14,7

L'augment del crèdit bancari al sector privat a Catalunya
triplica, per segon any consecutiu, el creixement del PIB.

El gràfic adjunt reflecteix comha evolucionat el PIB i el volum
de crèdit bancari a disposició del sector privat de Catalunya en els
darrers deu anys. Malgrat la inconveniència de comparar conjun
tures que tot i semblar homogènies amaguen particularitats que
les fan diferents -l'actual fase de creixement econòmic amb la de
començament dels noranta n'és un exemple- sembla inqüestio
nable el protagonisme del crèdit bancari en el manteniment del
creixement econòmic. La disponibilitat de recursos financers a un

cost més assequible que uns anys enrere i en un entorn econòmic
dominat per unes expectatives favorables són raons suficients per
explicar tant el creixement sostingut de la inversió privada com el
més recent i moderat de la despesa de consum.
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Crèdit del sistema bancari a les famílies. Classificació
segons finalitats. Espanya (Milers de milions de ptes.)

Consum de
béns d TS

Altre
aplicacions

31 des. 86
31 des. 87
31 des. 88
31 des. 89
31 des. 90

31 des. 91
31 des. 92
31 des. 93
31 des. 94
31 des. 95

31 març 96
30 juny 96
30 set. 96
31 des. 96

31 març 97
30 juny 97

30 set. 97
31 des. 97

31 març 98
30 juny 98
30 set. 98

3.280
4.242

5.558
7.001
7.862

8.931
10.119
11.879
14.699
16.389

16.548
17.259
17.605
18.180

18.649
19.637
20.442
21.568

22.867
24.382
25.218

1.721
1.991
2.496
3.179
3.983

4.948
5.925
7.283
10.159
11.456

11.726

12.207
12.586
13.014

13.462
14.234
14.995
15.903

16.434
17.773
18.396

559
782

1.013
1.282
1.431

1.510
1.419
1.393
1.472
1.561

1.358
1.609
1.623
1.654

1.689
1.783
1.868
1.956

1.932
2.388
2.565

1.001
1.469
2.050
2.540
2.453

2.473

2.775
3.203
3.068
3.372

3.284
3.443
3.396
3.512

3.498
3.620
3.579
3.709

4.501
4.221

4.257

Variació (°/0) Total
Inversió

immobiliària Consum

30 set. 1998/30 juny 1998
30 set. 1998/30 set. 1997
31 des. 1997/31 des. 1996

3,4
23,4
18,6

3,5
22,7
22,2

7,4
37,3
18,3

Alhora que les entitats financeres augmentaven la seva activitat
creditícia amb el sector privat català, el volum de recursos en for
ma de dipòsits que aquest hi mantenia en el conjunt del sistema
continuava reduint-se. Fins al punt que el volum total de dipòsits
del sectorprivat en les 7.323 oficines operatives del sistema banca
ri a Catalunya és inferior al volum existent dos anys abans. Segons
les dades del banc emissor,mentre que el total de dipòsits durant
aquest bienni s'ha reduït aproximadament un vuit per cent en ter
mes reals, el volum de crèdit viu en mans del sectorprivat ha aug
mentat pràcticament un 35 per cent.
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Evolució dels tipus d'interès
%
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- Tipus marginal de les operacions de regulació monetària del BE.

- Tipus del crèdit preferencialde bancs icaixes.
- Tipus de crèdit d'I a 3 anys de bancs i caixes.

Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats.

El preu del dinermarca successius mínims històrics en el procés
per a convergir amb els tipus d'interès oficials de la zona euro.

El persistent descens dels tipus d'interès -amb lapressió afegi
da d'haver de retallar el diferencial que a mitjan d'any encara els
separava dels tipus de convergència esperats- desvia una part
creixent de l'estalvi i els recursos de les famílies i de les empreses
cap a col.locacions amb més risc però amb majors expectatives de
guanys. La inversió directa en renda variable i les collocacions en
fons d'inversió i en plans de pensions han registrat un creixement
molt notable durant el 1998.

Si hom amplia l'anàlisi de l'evolució del crèdit al sector privat en
funció dels diferents segments demandants i de la finalitat del crè
dit es constata, un trimestremés, una major necessitat de finança
mentperpart de les famílies que no pas de les empreses. Toti que
en termes absoluts el conjunt dels sectors productius acaparen
més del 52per cent del crèditbancari viu en mans del sector privat,
elmajor ritme de creixement de la demanda de crèdit per part de
les famílies rebaixa trimestre a trimestre aquesta posició de predo
mini



Crèdit del sistema bancari als sectors productius. Espanya (Milers de milions de ptes.)

PeriodeJg. ind"ia
Total

eis
Comerç i

reparacions
Hosteleria i Transp., comun. Activitats Altres

31 des. 86 11.745 6.240 1.149 3.792 1.515 219 482 460 892
31 des. 87 12.974 6.419 1.338 4.574 1.768 289 519 534 1.151
31 des. 88 14.457 6.441 1.706 5.529 2.133 355 604 606 1.387
31 des. 89 16.832 6.975 2.277 6.734 2.581 446 855 841 1.359
31 des. 90 18.745 7.461 2.827 7.515 2.735 506 951 1.174 1.544

31 des. 91 22.236 8.585 3.485 9.163 3.247 663 1.253 1.408 1.952
31 des. 92 23.751 8.933 3.980 9.668 3.395 735 1.255 1.469 2.171
31 des. 93 23.196 8.261 3.852 10.188 3.397 740 1.195 1.495 2.666
31 des. 94 23.703 8.021 3.571 11.195 3.268 748 1.409 1.756 3.179
31 des. 95 24.862 8.365 3.623 11.919 3.488 788 1.517 2.009 3.224

31 març 96 24.751 8.168 3.611 11.975 3.496 821 1.527 2.072 3.095
30 juny 96 25.267 8.207 3.717 12.326 3.626 832 1.534 2.040 3.292
30 set. 96 25.398 7.598 3.753 13.026 3.560 806 1.537 2.077 3.442
31 des. 96 26.259 7.976 3.743 13.509 3.457 836 1.443 2.287 3.508

31 març 97 27.053 8.024 3.775 14.235 3.538 878 1.522 2.341 3.508
30 juny 97 27.694 7.994 3.818 14.784 3.736 930 1.646 2.397 3.638
30 set. 97 28.581 8.393 3.863 15.195 3.763 931 1.694 2.502 3.847
31 des. 97 29.684 8.729 3.798 16.035 3.912 977 1.880 2.611 4.188

31 març 98 30.023 8.470 4.038 16.377 3.981 1.031 1.874 2.394 4.226
30 juny 98 31.246 9.221 4305 16.523 4.153 1.092 1.821 2.583 4.894
30 set. 98 32.298 9.243 4.398 17.425 4.254 1.044 1.945 2.721 5.175

Nota: La columna de Total inclou el crèdit concedit al sector Primari i la de Total Serveis, el concedit a societats d'intermediacio financera (excepte entitats de crèdit).

Variació (%) Total Indústria Construcció Serveis

30 set. 1998/30 juny 1998 3,4 2,4 2,2 5,5
30 set. 1998/30 set. 1997 13,0 10,1 13,8 14,7
31 des. 1997/31 des. 1996 13,0 9,4 1,5 18,7

La baixada dels tipus d'interès i l'augment dels nivells
d'ocupació estimula la demanda de crèdit per a consum.

Per finalitats, la inversió immobiliària -que acapara encara el
73 per cent delcrèdit que les famílies tenen contret amb el sistema
bancari- manté invariable el creixement anual del 22 per cent
amb elqualja va cloure l'any 1997. Alhora, el volum de crèdit que
les famílies han abocat a la compra de béns de consum durador
-fent bona la represa de la demanda de consum-mostra un crei
xement que multiplica per dos el de l'any anterior i que a final
d'any pot superar el 40 per cent d'augment.

L'evolució del crèdit bancari en mans del teixitproductiumanté
una trajectòria de creixement constant però més moderat que el
de les famílies. La possibilitat que tenen les empreses d'optar per
vies de finançament alternatives més barates o fiscalment més
convenients que no pas el crèdit bancari tradicional, explica que el
fort procés de creixement de la inversió empresarial -una de les
basesmés consistents de la fase actual de creixement delPIB- no
requereixi demajor finançament bancari. En tot cas, i aprofitant la
retallada dels tipus d'interès, es manté per segon any consecutiu
un augment de l'onze per cent en termes reals.

A nivell sectorial, a banda dels tradicionals serveis personals i
de nous serveis emergents, cal destacar la represa de la demanda
de crèdit en el sector de la Construcció. Després de gairebé un

quinquenni en el qual el sector ha encadenatmoments de recessió
amb d'altres de creixementmoderat, i en elque ha perdut quatre
punts percentuals de quota en el crèdit bancari a les activitats eco

nòmiques, el fort creixement que ha registrat l'activitat construc
tora d'ençà la segona meitat de 1997 ha reactivitat la demanda de
crèdit bancari per part de les empreses del sector.
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Contractació de valors i de derivats

Volum efectiu negociat a les borses
de ptes.

de comerç
Núm. índex

..

(1986 = 1001101M Milers de milions

,~~aii~ppip~,_.

1986 364,1 2.226,5 100,- 100,-
1987 791,1 3.918,0 217,3 176,0
1988 592,8 2.587,2 162,8 116,2
1989 550,6 4.022,7 151,2 180,7
1990 530,1 4.130,6 145,6 185,5

1991 574,3 4.206,0 157,7 188,9
1992 466,7 4.497,7 128,2 202,0
1993 497,9 7.287,1 136,7 327,3
1994 943,5 11.798,2 259,1 529,9
1995 1.098,6 10.924,1 301,7 490,6

1996 2.703,9 19.459,5 742,6 874,0
lr. tr. 582,1 5.968,0
2n. tr. 565,1 6.245,0
3r. tr. 540,6 3.228,0
4t. tr. 1.016,2 4.018,5

1997 5.174,3 24.545,1 1.421,1 1.102,4
lr. tr. 1.210,7 5.803,1
2n. tr. 1.284,2 6.117,8
3r. tr. 1.162,6 5.539,6
4t. tr. 1.516,9 7.084,6

1998 8.786,4 33.274,0 2.413,2 1.494,5
lr. tr. 1.904,7 8.370,2
2n. tr. 2.307,0 8.866,9
3r. tr. 2.140,4 8.006,2
4t. tr. 2.434,2 8.030,7

Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona. Borsa de Madrid, revista mensual, diversos números.

Variació (°/.) Barcelona Madrid

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 60,5 13,5
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 70,7 27,2
1998/1997 69,8 35,6
1997/1996 91,4 26,1

Volumefectiu negociat a Borsa de Barcelona
milers de milions de pessetes
2.500

2.000

1.500

1.000

500

o
lr trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t trimestre

1995 = 1996 = 1997 U. 1998
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Contractació al MEFF (Renda Fixa i Variable)
tractes

Mit ana.diitria

1990
1991

1992
1993
1994
1995

1996
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1997

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1998
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

272.482
1.082.484
6.823.433
20.311.100
51.100.064
52.786.952

62.765.553
16.977.257
14.173.341
14.631.662
16.993.288

35.534.877
9.010.496
9.943.378
8.494.133
8.086.870

31.919.383
9.309.057
8.063.180
8.335.632
6.211.514

1.282
4.347
27.294

81.244
206.883
214.581

250.681
269.480
236.222
225.102
269.735

142.855
150.175
160.377
134.828
127.033

128.401

152.607
133.005
126.297
101.828

Total Nominal

2,88
15,41
22,72
85,94
209,45
236,70

404,69
100,57
94,86
101,22
108.02

580,53
149,86
152,34
141,53
136,79

472,15
149,77
131,81
113,80
76,78

Font: MEFF.

La convergència de tipus d'interès que implica la implantació
de l'euro afavoreix un augment de la contractació a la borsa

espanyola; per contra, aquesta convergència i la fixació
dels tipus de canvi definitius de les divises que formen l'euro

resta incertesa i negoci al mercat de futurs de renda fixa.

El 70 per cent de creixement del volum efectiu negociat a la

Borsa de Barcelona durant el 1998 supera totes les expectatives
previsibles i tanca un trienni històric en el qual ha acumulat un

augment del 700 per cent. En termes de quota de mercat, l'any
1995 Barcelona canalitzava només l'equivalent al deu per cent del

que es negociava a Madrid.Durant el 1998 aquest percentatge su
pera el 26 per cent. La incorporació a negociació en elmercat bar
celoní de les emissions de deute de la Generalitat i la davallada
que ha registrat la contractació d'efectes públics i obligacions de
renda fixa a Madrid ha accentuat aquest canvi tant accelerat.

La davallada dels tipus d'interès oficials buscant la convergèn
cia amb el tipus central de l'àrea euro ha estat un dels revulsius
que han animat les borses espanyoles durant el darrer trimestre de
1998. Aquesta entrada de recursos nous, canalitzats majoritària
ment a través de fons d'inversió, s'ha aprofitat també d'unes co

titzacions relativament atractives després del fort correctiu de l'es

tiu derivatde la crisi financera que esclatà a Rússia i del temor que
es contagiï a d'altres economies, en especial Amèrica del Sud. Un
correctiu motivat per la important presència que en aquesta àrea
hi mantenen algunes de les principals companyies de serveis espa
nyoles que cotitzen a borsa.



III. Consum, comerç i preus





Matriculació de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Rarcelona)

1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.358 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137.309
1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456

1991 185.902 61.557 124.345
1992 192.843 79.213 113.630
1993 136.146 78.194 57.952
1994 152.956 88.052 64.904
1995 146.294 72.041 74.253

1996 158.475 64.536 93.939
lr. tr. 38.188 14.976 23.212
2n. tr. 39.895 14.203 25.692
3r. tr. 36.100 12.591 23.519
4t. tr. 44.282 22.766 21.516

1997 183.053 76.683 106.370
lr. tr. 44.315 15.412 28.903
2n. tr. 41.873 18.929 22.944
3r. tr. 44.254 16.962 27.292
4t. tr. 52.611 25.380 27.231

1998 230.146 77.727 152.419
lr. tr. 52.685 18.699 33.986
2n. tr. 59.972 17.439 42.533
3r. tr. 53.657 15.593 38.064
4t. tr. 63.832 25.996 37.836

* Exclosos ciclomotors.

Font: Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 21,3 2,4 38,9
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 21,3 -1,8 39,2
1998/1997 25,7 1,4 43,3
1997/1996 15,5 18,8 13,2

L'augment del nombre de matriculacions a la província durant
el 1998 ha propiciat un increment histèric del parc de vehicles.

Dins delmarc del creixement de l'economia per cinquè any con
secutiu, el nivell de vendes de vehicles bat rècords quasi històrics.
Mentre que d'altres indicadors de consum o de producció comen

cen amostrardurant els darrers mesos de l'any unamoderació del
seu ritme de creixement, les vendes de vehicles tant a la província
de Barcelona com al conjunt d'Espanya durant el 1998 han estat

excenents.

Basta dir,per confirmar aquesta afirmació, que el creixement de
les matriculacions a la província de Barcelona respecte de l'any
anterior ha estat superior al 25 per cent, i això és més rellevant
encara si es té en compte que al 1997 l'increment interanual ja
sobrepassà el quinze per cent. Així, un cop superats els daltabai
xos del trienni 1993-95, les més de 230.000 matriculacions són a

ben poc d'igualar el rècord històric de 1989, en què se'n registra
ren prop de 237.000.
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Una de les característiques d'aquest elevat nombre de vehicles
venuts és que s'ha donat en quasi tots els segments, sobretot en
turismes, però també en motocicletes també en ciclomotors,
que no recullen les dades- i en vehicles industrials i camions. Un
reflex del dinamisme del consum privat i de la inversió empresa
rial.

Si les matriculacions han assolit nivells de quasi-rècord, el nom
bre de baixes -menys de 78.000- és inferior als nivells assolits en
anys amb uns volums de matriculacions sensiblement menors. La
disparitat entre el nombre de matriculacions i baixes provincials
dóna com a resultat un increment del parc de vehicles de més de
150.000 unitats en només un any imostra que les famílies que han
comprat un vehicle nou -del tipus que sigui- no s'han desprès
majoritàriament de l'antic.De fet, el nombre de vehicles acollits al
pla Prever només ha estat a Espanya i per a tot el 1998 de116,5 per
cent del total.

37



Consum d'energia i aigua

Consum d'electricitat

ríodelif._
TRat estructura d'usos (Gwh)

Num. índex

19.86 ,-,--;100 Gwb Domèstic
Comercial
i industrial Tracció 1

1

1986 100,- 3.622,7 1.175,3 2.318,3 129,2
1987 111,1 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3
1988 115,2 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9
1989 123,6 4.476,5 1.314,3 3.023,9 138,4
1990 124,7 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2

1991 132,3 4.792,9 1.431,0 3.222,0 139,8
1992 142,4 5.158,1 1.524,2 3.480,8 153,0
1993 136,9 4.958,5 1.548,9 3.245,9 163,7
1994 135,9 4.922,7 1.522,9 3.241,0 158,8
1995 138,9 5.031,2 1.368,6 3.490,1 172,5

1996 143,2 5.189,3 1.417,6 3.603,3 168,4
1r. tr. 1.332,4 392,4 898,6 41,4
2n. tr. 1.294,7 376,2 875,6 42,9
3r. tr. 1.274,2 307,8 924,6 41,7
4t. tr. 1.288,0 341,2 904,5 42,4

1997 147,1 5.328,2 1.446,0 3.717,8 164,4
lr. tr. 1.354,8 416,3 899,0 39,5
2n. tr. 1.292,5 370,7 883,1 38,8
3r. tr. 1.307,2 314,7 950,7 41,7
4t. tr. 1.373,6 344,3 984,9 44,4

1988 148,6 5.384,8 1.348,1 3.917,1 119,6
lr. tr. 1.379,4 379,3 957,8 42,3
2n. tr. 1.333,8 345,0 945,6 43,2
3r. tr. 1.354,2 301,0 1.021,4 31,8
4t. tr. 1.317,4 322,9 992,3 2,3

Font: Dades d ENDESA i HECSArecollides i facilitades pel Departament d'Estadística de

'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.
Nota: a partir de 1995, el concepte de «llarga utilització> passa acomptabilitzar-se com a co

mercial-industrial en lloc de domèstic.

Variació (°/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 -4,1 -6,2 0,7 -94,9
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 -0,3 -5,3 4,0 -60,5
1998/1997 1,1 -6,8 5,4 -27,3
1997/1996 2,7 2,0 3,2 -2,4

Les dades referents al consum elèctric per a usos comercials i
industrials al llarg de 1998 mostren un fort dinamisme durant els
nou primers mesos, amb un creixement mitjà interanual del set

percent. Per contra, a l'últim trimestre, el creixement en compara
ció amb el mateix període de l'any anterior es redueix a un 0,7 per
cent. No és que, en efecte, lamarxa de l'economia hagi evolucio
nat semblantment -els factors climàtics i de calendari, per la dife
rència de dies feiners, explicarien gran part d'aquesta desaccelera
ció del creixement- però sí que, conjuntament amb d'altres
indicadors, és un primer símptoma que els períodes de 111à3tiM
creixement han tocat sostre.
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Gwh.

Consum d'energia
Electricitat (Ús comercial-industrial)

variació (%)
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El 1998 ha estat un any rècord en consum energètic Iligat
a l'activitat econòmica, però les dades dels últims mesos del 1998
comencen a mostrar la desacceleració del creixement.

Amb tot, el 1998 ha estat un any excepcional, en què el consum
elèctric lligat a l'activitat productiva -el que s'inscriu sota l'epí
grafcomercial-industrial malgrat que petits comerços i tallers figu
rin dins de la categoria de domèstic-ha crescutmés, amb un 5,4
per cent sobre l'any anterior, i a una taxa superior a la que es regis
trà al 1996 i 1997. Però també és cert que elmotor de l'economia
en els últims mesos s'ha centratmés en la demanda interna que en
les exportacions i que la majoria de sectors industrials preveuen
un futur amb un creixement menor que el registrat al llarg del
1998.



Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies)

1987
1988

1989
1990
1991

1992

1993
1994
1995
1996

1997

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

1998
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

Domèstic Comercial

2.083,6
2.047,1
2.141,9
2.188,9
2.525,4

2.626,0
2.602,5
2.526,1
2.436,0
2.642,9

2.594,3
1.003,4
626,0
402,0
562,8

2.715,6
985,3
719,3
414,2
596,7

1.771,0 823,2
704,9 298,5
453,0 173,0
253,4 148,6
359,7 203,1

1.854,2 861,4
681,8 303,5
516,4 202,9
275,1 139,1
380,8 215,9

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

Variació (°/0) Total Domèstic Comercial

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 6,0 5,9 6,3
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 4,8 7,0 0,9
1998/1997 4,7 4,7 4,6
1997/1996 -1,8 -

La resta del consum elèctric, el destinat a usos domèstic i de
tracció presenta disminucions considerables al 1998 en relació
amb l'any anterior però per motius ben diversos. El primer, grà
cies a l'hivern suau i a les millores en equipaments domèstics cada
cop més eficients energèticament, no ha deixat de disminuir al

llarg de l'any en comparació amb els respectius períodes de l'any
anterior. Per contra, en el consum de tracció la liberalització del
sector ha permès que grans companyies industrials i de transport
públic treguin a concurs, a partir de setembre, el subministrament
elèctric en lliure competència i deixi de comptabilitzar-se a través
de les fonts habituals com a consum realitzat a Barcelona. Els des
censos que es registren corresponen, doncs, a un concepte pura
ment comptable i no real.

Quant al consum de gas canalitzat, aquest continua clarament a
l'alça durant el 1998, amb un increment global del 4,7 per cent, i
tant en ús domèstic com comercial. Només les dades del segon
semestre permeten observar una diferència entre un ús i l'altre, ja
que el consum domèstic manté una tònica creixent mentre que el
comercial -també, com en el cas de l'electricitat, vinculat a l'acti
vitat productiva però senseoblidar que part d'aquesta es recull en
el concepte de domèstic- presenta una forta desceleració del
creixement. Totplegat, però, és un primer símptoma que caldrà
confirmar amb noves dades que apunta a un creixement menor
que el registrat al 1997 i 1998.

Consum d'aigua

Període

Total Estructura d'usos (hm3)
Núm. índex
1986. 100 3 Domèstic

Comercial
i industrial Altres

1986

1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994

1995

1996
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

1997
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

1998
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

100,-
100,7
102,5
106,5
101,4

100,7
96,2
90,2
88,2
87.0

84,4

84,8

84,9

137,10
138,10
140,50
146,00
138,98

138,08
131,84
123,66
120,91
119,32

115,72
28,33
28,71
30,16
28,52

116,22
28,36
29,72
29,95
28,19

116,35
28,18
29,64
30,53
28,00

80,00
80,00
82,00
83,50
81,40

81,69
79,95
76,85
76,15
75,74

74,33
19,02
18,91
18,84
17,56

74,83
19,17
19,60
18,54
17,51

74,52
18,76
19,34
18,86
17,56

44,60
45,20
46,00
49,60
46,00

44,15
40,85
35,66
34,55
33,43

32,67
7,36
7,91
8,84
8,57

33,41
7,42
8,04
9,00
8,95

33,47
7,71
8,21
9,01
8,55

12,50
12,80
12,50
12,90
11,59

12,24
11,05
11,14
10,21
10,15

8,71
1,95
1,89
2,48
2,39

7,97
1,76
2,07
2,40
1,73

8,36
1,72
2,09
2,66
1,89

Font: Societat General d'Aigües de Barcelona SA. Dades recollides i facilitades pel Departa
ment d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Altres

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997
1998/1997
1997/1996

-0,7
0,7
0,1
0,4

0,3
1,0
-0,4
0,7

-4,4
-2,2
0,2
2,3

9,0
10,0
4,8
-8,5

Finalment, el consum d'aigua pel conjunt del 1998 s'ha situat
pràcticament al mateix nivell que l'any anterior. En el domèstic i
en el comercial-industrial, les variacions han estat d'algunes dèci
mesen un oaltre signe i es poden atribuir, tot i lamajor activitat, a
una millora en l'eficiència d'electrodomèstics i maquinària indus
trial, cada cop menys consumidors d'aigua o d'energia. A l'altra
banda, el consum d'aigua destinat a serveis públics -principal
ment el reg-, s'ha vist incrementat en relació amb l'any anterior a
causa de la poca pluja que ha caigut durant tot l'any.
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Preus de consum

Índex general
Wiliffilfflier

1992 B

de preus de
liffir

consum

-

(1992 = 100)
bril

-

111,91111~1111~11111~111
-

- -

(Prov
Illifflellefflile~

Barcelona/Espanya)

-
-

- - - - 102,2
E 98,6 99,2 99,6 99,5 99,7 99,7 100,0 101,0 101,8 101,9 101,9 102,2

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

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

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

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

1997 B 121,1 121,1 121,3 121,2 121,4 121,3 121,6 122,1 122,6 122,7 123,0 123,4
E 120,8 120,8 120,8 120,9 121,0 121,0 121,3 121,8 122,4 122,4 122,6 122,9

1998 B 123,9 123,6 123,8 124,2 124,2 124,3 124,9 125,2 125,2 125,3 125,3 125,7
E 123,2 122,9 123,0 123,3 123,5 123,5 124,0 124,3 124,4 124,4 124,3 124,7

Nota: Les dades dels últims tres mesos són provisionals. Font: INE.

Variació (°/0) des. 98/set. 98 des. 98/des. 97 des. 97/des. 96

Prov. Barcelona 0,4 1,9 2,2
Catalunya 0,3 1,8 2,1
Espanya 0,2 1,4 2,0

- subjacent 0,2 2,2 2,0
Prov. Madrid 0,2 1,1 2,3
UE 0,0 1,3 2,0

L'índex de preus al consum espanyol ha tancat el 1998
amb una puja mínima de l'1,4 per cent, molt per sota
de les previsions inicials, mentre que la inflació subjacent
se situa en un 2,2 per cent.

La valoració de l'evolució de l'índex de preus de consum de
1998 té dues lectures aparentment contradictòries. Per una banda,
es tracta de l'augment de preus més baix de tota la història de
l'IPC, des que es va començar a calcular el 1962, i d'uns resultats
molt per sota de les previsions oficials que es feren a principi d'any
o fins i tot de les posteriors rectificacions a la baixa, amb la conse
güent millora de poder adquisitiu de nombrosos col.lectius. Però
per altra banda, el diferencial amb la inflació subjacent és el més
elevat dels últims anys; aquesta supera fins i tot en dues dècimes la
de l'any anterior-que fou d'un dos per cent-i s'accentua eldife
rencial amb alguns països de la UE, en especial França i Alema
nya.
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Però si s'analitza amb més detall quins han estat els components
que han permès aquesta inflació tanmoderada de 1998, s'observa
que els serveis continuen pressionant a l'alça -com homostra l'e
volució dels components de medicina i d'altres, on s'inclou hoste
leria, turisme i articles d'ús personal- mentre que els que han
forçata labaixa els preus són els productes alimentaris, l'habitatge
-exclòs el lloguer- i els energètics -traduïts en l'epígraf de
transports-, tal com ho van fer de manera similar l'any anterior.

En efecte, la caiguda de preus en algunsmercats del sector ali
mentari -pensem, per exemple, en la crisi porcina- i les rebaixes
en els preus de l'electricitat i de l'energia en general per causa del
descens sota mínims del preu del barril de petroli, han estat dos
factors de caràcter conjuntural que han forçat a la baixa els preus i
han permès la contenció de l'índex general, tot i el repunt de la
despesa en consum.
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Acabat el 1998, la inflació espanyola i de la Unió Europea s'han
situat pràcticament al mateix nivell, ja que pel conjunt dels quinze
països ha estat d'un 1,3 per cent, però la bretxa amb França i Ale
manya s'accentua, ja que aquests dos països han tancat l'any, en
termes harmonitzats, amb una inflació del 0,4 i del 0,3 per cent
respectivament contra 11,4 per cent de l'harmonitzat a Espanya.
El diferencial que en acabar l'any anterior era de mig punt amb
Alemanya i de set dècimes amb França, s'eixampla fins a un punt i
més.

Una evolució radicalment oposada a la mantinguda pel conjunt
dels serveis és la important desacceleració que registra, per segon
any consecutiu, l'índex de preus de consum de béns industrials.
Una evolució recolzada en l'important descens de preus indus
trials i més concretament dels preus de productes intermedis i
energètics, que han acabat l'any amb descensos de gairebé el cinc i
l'onze per cent, respectivament.

Aquest baix nivell de preus i l'augment de les importacions pro
venents d'economies emergents en un entorn de revisió a la baixa
del creixementprevist per les economies espanyola i d'altres d'eu
ropees, semblen raons suficients perquè els preus de consum dels
béns manufacturats esmantinguin estables durant tot el 1999.

IPC per components
des. 98/set. 98 des. 98/des. 97 des. 97/des. 96

Alimentació 0,5 0,6 1,2
Vestit 1,8 3,1 2,4
Habitatge 0,9 1,3 3,7
Parament llar 0,5 2,5 1,2
Medicina 0,4 4,4 3,9
Transport -0,5 0,2 1,2
Cultura 1,1 2,4 2,3
Altres -1,1 3,8 3,6
Total 0,3 1,8 2,1

Alimentació 0,3 0,6 1,5
Vestit 1,2 2,3 1,9
Habitatge 0,9 0,8 3,2
Parament llar 0,6 2,2 1,4
Medicina 0,5 3,7 3,0
Transport -0,7 -0,3 1,2
Cultura 0,7 1,7 1,7
Altres -0,6 3,7 3,3
Total 0,2 1,4 2,0

variació
Índex de preus industrials

interanual (°/0)
12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

_6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1993 1994 1995 1996 1997 1998

- General - Consum - Equipament Intermedis

Finalment, l'evolució dels preus a Catalunya és quatre dècimes
per sobre de la d'Espanya i trenca així la igualtat que pràcticament
s'havia aconseguit l'any anterior, amb tot just uns dècima de dife
rència. De fet, al 1998 es registren diferències entre comunitats
més accentuades que en anys anteriors. Catalunya, amb un aug
ment de preus de l'1,8 per cent al 1998 continua essent una de les
comunitats on la pressió dels preus ha estatmésmarcada i en pràc
ticament tots els components llevat de l'alimentació. En termes

interanuals, els preus en vestit, medicina i cultura se situen vuit
dècimes per sobre del conjunt espanyol i en els components d'ha
bitatge i de transports, cinc dècimes.
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Fira de Barcelona

Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (1r. sem. 1998)

Pielespaña
Pasarela Gaudí
Espacio Gaudí
Intimoda
Mediterrráneo JassWear
Es Moda

Graphispag
Expohogar Regalo/Primavera
Sport
Alimentaria
Cosmobelleza

Franquifira
Expodidáctica
Saló de l'Ensenyament
Fexpo
Salón de Anticuarios
Muestra Maquinaria Confec.

Expomóvil
Expo E.S.
Mostra Flot. Vaixell d'Ocas.
Informat
SITC

Artexpo
Mercat Vehicle d'Ocasió

Exporecycling
Maquimarket
Medical Fòrum Expo
NoviaEspaíía
Intibaño

Total lr. semestre

Superfície
contractada

Anual 4.246
Bianual 2.800
Bianual 270

Anual 3.854
Bianual 1.708
Bianual 554
Triennal 37.234

Bianual 9.548

Anual 8.215
Biennal 80.193
Anual 5.875
Anual 1.344
Biennal 4.000

Anual 6.000
Anual 2.800
Anual 3.631
Triennal 10.444

Biennal 19.895
Anual 3.500

Anual 253
Anual 3.388

Anual 14.090
Anual 4.891

Anual 8.508

Anual 2.160
Anual 5.228

Biennal 2.482

Anual 3.921

Anual 1.606

252.638

Expositors directes Expositors indirectes

117

31

98

75
25
427
246
203

864
270
79
113
165
44

91
109

228

86
46

109
213

140
46
89
45

125
88
44

4.216

33

0
17

13
0
62
11
15
129
30
5

2

15
10
3
5
36
7
0
1
45
18
0
11

31

7
14

9

150

31
115
88
25
489
257
218
993
300
84

115
180
54
94
114

264
93
46
110
258

158
46
100

76
46
102
53

o

O
O

O

0
110
24

20
939
0

101

0
0
40
0

38
0

104

50
18
503
0
0

53
0
22

0
0

O

O

O

O

0

1.281
132

312
1.030

0

35
0

0

22
0

301
0
44

68
172

214
0
0
86
0

43

0
0

O

O
o

O

0

1.391
156
332

1.969
0

136

0

0

62
0

339
0

148

118
190

717
0

0
139

0

0
0

0

Total

13.430
13.500
42.346
id.
id.
id.
66.070
13.497

7.655
120.243
40.000
10.320
16.000
75.824
13.896
11.510
15.820

7.655

7.450
6.038

72.134
154.007
35.142
6.038

5.572
11.858
4.613

10.215

id.

529 4.659 2.922 3.740 5.697 780.833

Nota: El total de visitants inclou els passis.
Font (de les dues taules d'aquest apartat): Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona.

El 1998 ha estat un any de consolidació del creixement
de l'activitat firal, tant per la major presència d'expositors
als diversos certàmens com per l'aparició de nous salons
i la proliferació d'activitats complementàries
que fan més atractiva la presència de les empreses.

Les dades de l'activitat firal de Barcelona durant el 1998 són un
clar símptoma del període de creixement econòmic que estem vi

vint i de l'esforç inversor que realitzen totes les empreses per
afrontar amb garanties una expansió de mercats que ha esdevin
gut pràcticament imprescindible.

En efecte, dels 54 salons celebrats al llarg de l'any, la majoria
han augmentat o mantingut la superfície d'altres edicions, llevat
d'aquells que s'han reestructurat per dividir-se en dos o més certà

mens especialitzats, com podrien ser tots els relacionats amb el
món de la moda, de celebració bianual. Però també el nombre
d'expositors ha augmentat significativament, fenomen que s'havia
copsat en anys anterior amb un creixement del nombre d'exposi
tors indirectes per sobre dels directes, que representaven petites i
mitjanes empreses a través d'associacions o sota el nom de la so

cietatmatriu en cas d'empreses multinacionals. Enguany es regis
tra un major increment de la presència d'expositors directes en

detriment dels indirectes.
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De fet, les activitats firals s'han convertit en tot un seguit d'actes
complementaris que van molt més enllà de la promoció de nous

productes o serveis. Activitats com ara congressos o seminaris per
meten rendibilitzar millor les despeses que comporta a qualsevol
empresa ser present a nombroses fires de diversos països. El cas
que se celebrin simultàniament diversos salons especialitzats en

torn d'un mateix sector i al voltant d'ell aquestes activitats com

plementàries és un valor afegit a tenir en compte a l'hora de pren
dre la decisió que ser present en una ciutat o en una altra. Fira de
Barcelona ha esdevingut, en nombrosos sectors, una fira indispen
sable dintre del calendari anual, i les obertures de mercats que
s'estan produint en els últims anys, tant a nivell europeu com tam

bé amb nombroses inversions a països en vies de desenvolupa
ment han propiciat una presència directa d'expositors més relle
vant.

L'expansió a través de la inversió en d'altres països sota la fór
mula de convenis amb empreses locals és el que també ha fet Fira
de Barcelona per a poder ampliar la seva activitat. A banda de les
ja habituals collaboracions amb l'IFEMA de Madrid, s'ha asso

ciat amb unaaltra fira europea, Paris-Nord, per a crear un recinte
firal a Mèxic on té el propòsit d'organitzar-hi certàmens interna
cionals sobre els quals ja té una llarga experiència a Barcelona. En
definitiva, un bon exemple de com el sector d'empreses firals no

escapa a la tendència que es dóna a molts altres sectors a l'hora de

buscar socis per ampliar mercats i compartir riscos.



Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (2n. sem. 1998)

Expositors directes Expositors indirectes

Nova Joia
Barnajoya
Fxnnhnoar Reoaln/Otnfin

Pasarela Gaudí

Espacio Gaudí
Mediterráneo Jass Wear
Es Moda
Barcelona Estilo

Intermerceria
Liber

Equus Catalónia
Sonimag
Expotrónica
Barcelona Meeting Point
Caravaning
Expoaviga
Auto-Retro
Fira del disc del Col.lecc.

Expominer
Hostelco
Nivalia
Maquitec
Mercaseguro
37è Saló Nàutic
36è Festival Infància

Anual
Anual
Bianual-.----.

Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Anual

Biennal
Anual

Biennal
Biennal
Anual
Anual

Triennal

Anual
Anual

Anual
Biennal
Anual
Biennal
Anual
Anual
Anual

Total 2n. semestre

Total 1998

702

8.250
22.815
2.800
297

1.196
398

1.272
1.013

5.372
18.325
26.468
4.615
12.000
16.552
23.560
13.500

990
44.982
2,049
14.525
2.100
37.355
28.257

289.393

542.031

55
179
SRQ

35

42
22

81

49
261
228
119

96
288
97

348

141

53
662
54

235
45

385
63

14

46
AQ

O
11

O
O
0

13

47
2

3
152
4

88
21

25
91
6

16
0
56
O

69
225
ASR

35
53

22
81
49

274

275
121

99
440

101
436
162
324

78

753
60
251
45
441

63

0
45
17R

O
o
o
O
o

497
25
158

34
o
98

207
o

0
169
208
95
0

259
0

0

101
707

O
O
O
O
O

248
2

15

406
0

143
272

0

O
527
139
139
0

1.046

0

0

146
4.75

o
O

O
O
O

745

27
173

440
o

241
479

0

0

696
347
234
o

1.305
O

4.127 664 5.115 1.973 3.335 5.308

8.343 1.193 9.774 3.995 7.075 11.005

Núm. índex

180

160-

140-

120-

100-

Evolució de l'activitat de Fira de Barcelona
(dades anuals no homogènies)

80
1992 1993 1994

- Superfície
1995 1996 1997 1998

- Expositors - Visitants

23.760
24.834
27.178

14.000

31.316
id.
id.
id.
id.
10.169
75.277
520.197

31.616

107.041
33.001
30.459
34.144
30.000
10.992
47.834
16.020
26.044

4.800
129.684

219.590

1.447.956

2.228.789

En l'àmbit més local, un altre exemple pot inustrar aquest feno
men. És el cas de les dues fires del sector electrònic, Informat i

PCWorld, l'una que se celebrava a Barcelona i l'altra a Cornellà,
que pràcticament competien entre elles, i que han decidit unir-se
en una sola fira de cara als pròxims anys. A part d'aquest cas, és
important assenyalar com l'aparició de nous salons o el creixe
ment dels ja existents, ja sigui en superfície contractada, nombre
d'expositors o visitants, se centra en torn de tres eixos: el que po
dríem anomenar les noves professions -seria el cas d'Exporecy
cling o de Franquifira-; la tecnologia -comara Informat, Expo
trónica o Sonimag- i tota la cultura de l'oci, en un sentit molt
ampli que inclouria turisme i esports, representada, entre d'altres,
pel Saló Nàutic, Caravaning i SITC.

43



Escombraries recollides

Escombraries recollides

1987
1988
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996

1997

lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1998
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

542.221
581.909
604.896
625.793
656.371

675.215
666.388
650.057
622.585
627.134

635.803
160.829
164.638
143.799
166.537

631.600
163.027
160.469
143.217
164.887

n.d.
n.d.
n.d.

n.d
n.d.

n.d.
13.311
15.604
16.625
20.596

23.485
5.709
5.629
5.370
6.777

32.201
7.433
7.876
7.396
9.496

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
679.699
665.661
639.210
647.730

659.288
166.538
170.267
149.169
173.314

663.801
170.460
168.345
150.613
174.383

Font: Dades facilitade per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (°/0) Domicil. Selectiva Total

41. tr. 1998/4t. tr. 1997 -1,0 40,1 0,6
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 -0,7 39,1 0,8
1998/1997 -0,7 37,1 0,7
1997/1996 1,4 14,0 1,8

En un marc de desacceleració del creixement del total
d'escombraries generades a Barcelona, les dades dels últims
mesos de 1998 refermen l'expansió de la recollida selectiva.

El total d'escombraries recollides a la ciutat al llargdels darrers
tres anys ha tendit a augmentar lleugerament, però ho ha fet a

unes taxes molt inferiors a ladel creixement econòmic. No és una
situació òptima però sí que és unaevolució positiva en el camí del
creixement sostenible.

De fet, és plausible que amb un nombre de residents estancat o

lleugerament a la baixa, les deixalles generades per les economies
domèstiques en matèria de menjar o de neteja poc puguin aug
mentar, fins i tot en períodes de creixement econòmic. En canvi sí
que ho fan aquelles escombraries directament relacionades amb
l'augment del consum privat i de l'activitat comercial i terciària en

general comsón els embolcalls, que es reflecteixen a través de la
recollida selectiva de paper i cartró. I aquest segment ha crescut

un 71 per cent al 1998 en relació amb l'any anterior.
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Recollida selectiva (tonc

1993 n.d. n.d. 7.857 13.311
1994 n.d. n.d. 9.202 15.601
1995 4.244 2.153 10.228 16.625
1996 7.322 2.707 10.567 20.596

1997 9.153 3.147 11.185 23.485
lr. tr. 2.070 722 2.917 5.709
2n. tr. 2.133 781 2.715 5.629
3r. tr. 2.104 746 2.520 5.370
4t. tr. 2.846 898 3.033 6.777

1998 15.650 4.153 12.398 32.201
lr. tr. 3.245 936 3.252 7.433
2n. tr. 3.810 1.038 3.028 7.876
3r. tr. 3.594 1.002 2.800 7.396
4t. tr. 5.001 1.177 3.318 9.496

Recollida selectiva en contenidors
(acumulat darrers dotze mesos)

milers de tones

35

30 -

25 -

20- -

15-
-

10 -

-

1

94 1995 1996 1997 1998

Amb l'increment de la recollida selectiva -d'un 37 per cent in
teranual en tot el 1998- en contra de la clàssica dels contenidors
verds, es reflecteix una de les característiques més rellevants d'a
quest indicador: el seu canvi qualitatiu, a través del qual es palesa
no només el dinamisme de l'economia, sinó també una sensibi
lització cada cop més ampla sobre les polítiques de reciclatge i en
definitiva de fer compatible creixement i sostenibilitat. En aquest
sentit, és significatiu assenyalar que pel conjunt del segon semes

tre de 1998, el conjunt d'escombraria recollida a través dels conte

nidors especials ja ha superat el cinc per cent del total.

A més, la política destinada a millorar el servei de recollida se

lectiva es contempla en les noves bases per a la concessió. Per una
banda, preveu -a mitjà termini i inicialment en determinades
zones- la separació de la fracció orgànica de les escombraries
domèstiques en vistes a crear compostatge i adobs naturals, i per
altra preveu la recollida a domicili per a grans productors de dei
xalles -oficines, comerços, centres d'hosteleria i centres pú
blics- per evitar la saturació dels contenidors ubicats a la via pú
blica. En definitiva, l'aposta per una ciutat més neta i solidària.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Port: mercaderies i passatgers

Tràfic

PIN
de mercaderies pel port de Barcelona

ellErie-- Líquids a doll Dolls sòlids

(milers de tones)
TotalTotal

~iiii~iiiii~l/le~i~lieierilill~-
- -

-itw Exportacions 10~111~1
1987 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.950 2.231 2.349 4.039 6.706
1988 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840 3.600 8.025
1989 6.247 11.896 3.902 3.073 417 6.676 1.928 2.147 3.334 7.579
1990 5.367 12.662 3.627 2.817 447 6.991 1.293 2.855 2.809 8.945
1991 5.254 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862 2.607 9.917

1992 5.330 13.008 4.258 3.343 388 7.140 684 2.525 3.089 10.241
1993 5.216 12.466 3.969 2.947 361 7.298 887 2.222 3.575 10.296
1994 6.974 13.415 5.065 3.473 225 7.810 1.685 2.132 4.796 11.130
1995 7.949 14.782 5.428 3.973 284 7.931 2.237 2.878 5.832 13.080
1996 8.802 14.769 5.949 4.146 235 8.112 2.619 2.512 6.573 12.725

1997 9.398 15.489 6.723 5.042 281 7.764 2.394 2.683 6.762 13.628
lr. tr. 2.343 3.944 1.541 1.200 72 2.062 731 683 1.741 3.369
2n. tr. 2.425 4.055 1.693 1.309 97 1.936 635 809 1.714 3.600
3r. tr. 2.330 3.624 1.702 1.246 56 1.818 572 560 1.664 3.230
4t. tr. 2.299 3.866 1.787 1.287 56 1.948 456 631 1.643 3.430

1998 9.073 15.652 7.137 5.943 293 6.946 1.643 2.763 6.148 13.632
lr. tr. 2.211 3.932 1.641 1.327 68 1.875 503 729 1.552 3.383
2n. tr. 2.358 3.954 1.849 1.549 84 1.723 424 682 1.597 3.491
3r. tr. 2.297 3.539 1.776 1.506 73 1.350 449 683 1.512 3.103
4t. tr. 2.207 4.227 1.871 1.561 68 1.997 268 669 1.487 3.655

Nota: A partnr de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trànsit de la me cadena ino segons documents. Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.
Font: (de totes les dades d'aquest apartat) Autoritat Portuària de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Sortides Entrades

Total
Càrrega
general

Líquids
a doll

Dolls

sòlids Total
Càrrega
general

Líquids
a doll

Dolls
sòlids

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997

Total -4,0 4,7 21,4 -41,1 9,3 21,3 2,5 6,0
Cabotatge 9,7 17,2 -15,5 -16,3 30,9 13,6 51,8 -30,1
Exterior -9,5 -0,3 40,2 -50,8 6,6 22,5 -4,3 7,9

1998/1997

Total -3,5 6,2 4,2 -31,4 1,1 17,9 -10,5 3,0
Cabotatge 10,9 16,0 -27,5 -3,3 8,6 13,2 5,3 12,8
Exterior -9,1 1,8 18,9 -38,7 0,0 18,6 -13,1 2,6

El port de Barcelona es referma un any més com a centre

de primer ordre en tràfic de contenidors i de vehicles,
a més de líder en creuers.

Les dades relatives al tràfic de mercaderies pel port de Barcelo
na durant el 1998 mostren, en una primera visió general, un es

tancament del tràfic total, que se situa lleugerament per sota dels
25 milions de tones anyals,pràcticament al mateix nivell del que es

registrà l'any anterior.Un estancament que contrasta amb el crei
xement ininterromput dels quatre anys precedents. La principal
causa d'aquest fre del tràficportuari no és el descens o alentiment
del creixement econòmic que s'ha produït a diverses latituds, sinó
que es deu bàsicament a l'evolució d'algunes grans partides de
dolls, com són els hidrocarburs i el ciment i clínker. Contrària
ment, el tràfic de càrrega general creix per cinquè any consecutiu,
gràcies sobretot al dinamisme de les importacions que compensen
una certa atonia en les exportacions.

La caiguda de les importacions de gas natural
i de les exportacions de ciment i clínker contrasta
amb l'augment de les gasolines i productes siderúrgics,
més lligats al dinamisme de l'activitat productiva.

Certament, l'evolució de dues grans partides de doll (Gas natu
ral i Ciment i clínker) tergiversen tots els resultats del tràfic por
tuari. Basta assenyalar que en un any les entrades de gas natural
han disminuït d'un milió de tones en comparació amb l'any
anterior i que el tràfic de ciment i clínker ha caigut, també d'un

any a l'altre, en 575.000 tones. I si a aquests dos epígrafs hi afegim
la caiguda del tràfic de fuel i de potasses d'unes 75.000 i 242.000
tones respectivament, tenim que només aquestes quatre partides
expliquen una caiguda del tràfic de gairebé dos milions de tones

per un total anual, recordem-ho, de vint-i-cinc.
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Distribució del tràfic per productes (1998)

Gas natural 3.328.577 13,5
Gasoil, gasolina i fuel 2.633.735 10,7
Altres productes energètics 474.236 1,9
Productes siderúrgics 834.028 3,4
Minerals i metalls 610.097 2,5

Potasses i altres adobs 200.606 0,8
Productes químics 2.076.213 8,4
Ciment i clínker 1.760.216 7,1
Altres materials de construcció 671.779 2,7
Cereals, faves i farines 1.871.898 7,6

Begudes i derivats 521.290 2,1
Olis i greixos 543.301 2,2
Tabac, cafè i cacau 403.097 1,6
Pinsos i ferratges 350.566 1,4
Resta productes alimentaris 1.310.088 5,3

Paper, pasta i fustes 725.986 2,9
Maquinària i recanvis 731.345 3,0
Automòbils i peces 930.291 3,8
Resta de mercaderies 1.828.791 7,4
Tares i trànsits 2.918.976 11,8

Total 24.725.116 100,-

Evoluciódel tràfic total

milions de tones
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Càrrega General • Dolls líquids i sòlids

Evidentment, el descens del tràfic d'aquests quatre epígrafs pro
voca una variació en el pes relatiu dels diferents agregats dintre
del tràfic del port, ja que tots quatre concentraven el 1997 el 30 per
cent del tràfic total i un any després tot just en concentren el 22,5
per cent. Així, el pes relatiu dels dolls -líquids i ha passat
d'un any a l'altre del 52,7 al 47,1 per cent, a favor de la càrrega
general, que per primer cop en la història contemporània del port
concentra en un any més de la meitat del tràfic total. Totun símp
toma de l'èxit del camí iniciat ja fa anys per part de les autoritats
portuàries per especialitzar-se en aquest tipus de tràfic en detri
ment dels dolls.
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Tràfic de contenidors

1987 385.318 113,0
1988 409.542 120,1
1989 439.969 129,1
1990 447.920 131,4
1991 488.917 143,4

1992 552.309 162,0
1993 501.146 147,0
1994 605.356 177,6
1995 689.324 202,2
1996 767.236 225,1

1997 971.921 285,1
lr. tr. 223.331
2n. tr. 249.617
3r. tr. 249.985
4t. tr. 248.988

1998 1.095.113 321,3
lr. tr. 238.148
2n. tr. 268.455
3r. tr. 288.458
4t. tr. 300.052

Variació (°/0) Teus

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 20,5
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 17,9
1998/1997 12,7

Tràfic de contenidors
milers de Teus variacio (%)
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De fet, la bona marxa de l'economia es pot veure, dins dels

dolls, a través de l'evolució a l'alça dels productes energètics
gats al transport més que en aquells el consum dels quals varia en

funció de les condicions climàtiques. Així s'ha d'interpretar en

gran part el descens de les importacions de gas natural. En canvi,
l'increment de les importacions de gasolina i gasoil sí que reflec
teix amb més fidelitat el que ha estat un anyde notable creixement
econòmic. En concret, el tràficportuari de tots dos carburants ha

estat de més de 2,3 milions de tones al 1998, un 18,6 per cent més
que un any enrere. Un augment que en bona part es pot explicar
per l'elevat augment del parc de vehicles en aquest últim any i

l'auge de la construcció i de la indústria.



Evolució

Any

del tràfic exterior (1989-1998) (milers de tones)
Tràfic total % Total Exterior % Exportacions % Importacions %

,

1989 18.142 100,- 10.913 60,2 3.334 18,4 7.579 41,8
1990 18.030 100,- 11.754 65,2 2,809 15,6 8.945 49,6
1991 18.313 100,- 12.524 68,4 2.607 14,2 9.917 54,2
1992 18.338 100,- 13.329 72,7 3.088 16,8 10.241 55,8
1993 17.670 100,- 13.846 78,4 3.569 20,2 10.277 58,2

1994 20.390 100,- 15.925 78,1 4.796 23,5 11.130 54,6
1995 22.732 100,- 18.912 83,2 5.832 25,7 13.080 57,7
1996 23.571 100,- 19.298 81,9 6.573 27,9 12.725 54,0
1997 24.887 100,- 20.390 81,9 6.762 27,2 13.628 54,8
1998 24.725 100,- 19.780 80,0 6.148 24.9 13.632 55,1

411111
1989 6.975 100,- 4.365 62,6 1.990 28,5 2.375 34,1
1990 6.444 100,- 4.030 62,5 1.851 28,7 2.179 33,8
1991 6.749 100,- 4.376 64,8 2.020 29,9 2.356 34,9
1992 7.601 100,- 5.332 70,1 2.608 34,3 2.724 35,8
1993 6.901 100,- 4.979 72,1 2.588 37,5 2.391 34,6

1994 8.538 100,- 6.214 72,8 3.352 39,3 2.863 33,5
1995 9.401 100,- 7.050 75,0 3.680 39,1 3.370 35,8
1996 10.094 100,- 7.737 76,6 4.134 41,0 3.603 35,7
1997 11.765 100,- 9.028 76,7 4.673 39,7 4.355 37,0
1998 13.080 100,- 9.923 75,9 4.758 36,4 5.165 39,5

Distribució percentual del tràfic de mercaderies segons origen o destinació

milions de tones Total tràfic milions de tones Càrrega general
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L'increment del tràfic de càrrega general en pràcticament
tot tipus de mercaderies palesa la bona marxa de l'economia,
i especialment de la demanda interna.

En el comportament del tràfic de la càrrega general al conjunt
de 1998 i en comparació amb l'any anterior, es poden diferenciar
dos fets principals. L'un, l'accentuació de la crisi financera a mol
tes economies emergents, fet que ha afectat negativament les ex
portacions, i l'altre, el dinamisme de l'activitat productiva i del
consum intern a través de les importacions de productes de pràcti
cament totes les partides.

Les importacions provinents dels països que han patit fortes de
valuacions de les seves monedes han guanyat competitivitat en
termes de preus a lamajoria de mercats internacionals, un fet que
perjudica directament les exportacions de productes catalans
equivalents.

La represa de la demanda interior, tant en béns de consum com

en equipament ha estat capaç d'absorbir tant l'excés de producció
no exportada com l'augment d'importacions. Així, no és gens d'es
tranyar l'augment registrat en les importacions de quasi tot tipus
de productes vinculats a pràcticament tots els sectors, com ara

acers i altres productes siderúrgics -pensem només en l'augment
de la producció de vehicles-, productes acabats de la construcció,
paper i pasta, plàstics, productes químics,sense oblidar els produc
tes alimentaris, reflex del bon any turístic que ha estat el 1998.
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Trànsit de passatgers
Tr

1987

1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995

1996
1r. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1997
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

1998
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

736.212
727.031
667.045
617.395

595.298
556.197
425.025
490.843
448.170

453.126
62.852
127.710
203.411
59.153

509.944
79.994
116.522
237.344
76.084

588.946
67.978
129.048
297.519
94.401

21.392
12.804
32.971
48.110

32.869
46.502
50.619
63.321
69.563

98.912
1.311
40.684
35.835
21.082

127.894

777

32.773
67.790
26.554

235.869
492

85.811
107.621
41.945

57.842
72.606
72.639
69.251

82.555
59.230
96.297
108.934
156.374

179.123
12.606
57.878
73.557
35.082

231.096
11.970
69.340
104.088
45.698

240.607
8.162
84.475
97.638
50.332

815.446
812.441
772.655
734.756

710.722
661.929
571.941
663.098
674.107

731.161
76.769
226.272
312.803
115.317

868.934
92.741
218.635
409.222
148.336

1.065.422
76.632
299.334
502.778
186.678

Variació (%)
41. tr. 1998/

41. tr. 1997

2n. sem. 1998/
2n. sem. 1997 1998/1997

Cabotatge 24,1 25,0 15,5
Exterior 58,0 58,5 84,4
Trànsit 10,1 -1,2 4,1
Total 25,8 23,7 22,6

Dins d'aquest mateix fenomen es pot explicar la importància
creixent del tràfic de cabotatge en el port de Barcelona, com a

centre redistribuidor de mercaderies provinents de ports estran

gers i amb destinació a la resta de ports espanyols. En primer lloc,
en tot tipus de productes -sobretot alimentaris- amb les illes
Balears, però també amb la resta de ports peninsulars gràcies a

l'esforç realitzat per agilitzar al màxim la manipulació de les mer
caderies i que ha permès que el tràfic marítim torni a ser competi
tiu en comparació amb el tren o el transport per carretera.

L'increment del nombre de vehicles a què fèiem esment abans
es reflecteix també amb les dades del port, així com l'augment ge
neral del parc. Al llarg de 1998 han estat embarcats o desembar
cats 622.162 vehicles, un 16,6 per cent més que l'any 1997. Les ex
portacions han estat pràcticament les mateixes d'un any a l'altre
-poc menys de 300.000 unitats-, mentre que les importacions
han crescut un 37 per cent, i han passat de 128.633 unitats a

176.194. Totplegat, però, consolida el port de Barcelona entre els
dos grans d'Europa quant a tràfic de vehicles, amb una situació
estratègica privilegiada amb el tràfic amb orient i amb un mercat

que vamolt més enllà de l'àmbit nacional, ja que a través d'aques
ta porta del sud entren o surten vehicles amb origen o destinació a

pràcticament tota la zona mediterrània i del centre d'Europa.
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Tràfic de contenidors als principals
ports mediterranis (inclosos trànsits) (Teus)

1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998

310.217
344.353
334.624
343.479
512.098
615.242
825.752

1.179.954
1.266.000

447.920
488.917
552.309
501.146
605.356
689.324
767.236
971.921

1.095.113

482.123
446.548
350.331
431.564
437.088
498.041
547.231
619.560
663.559

387.162
364.446
370.546
385.338
466.873

671.827
704.503
809.998

1.003.451
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• Cabotatge Exterior Trànsit

El 1998 ha estat un nou any rècord en el tràfic de passatgers
de creuers i consolida Barcelona com un dels centres
més importants delmón en aquest tipus de viatges.

Pel que fa al tràfic de passatgers, el port de Barcelona ha regis
trat l'increment més elevat dels últims lustres, fet que li permet
superar la xifra d'un milió de passatgers anuals. Diversos factors
han contribuït a aquest èxit. Per una banda, la bona temporada
turística i l'entrada en funcionament -a partir de mitjan d'any
d'un nouoperador amb les Illespermet registrar, en cabotatge, el
nivell de viatgers més elevat dels últims set anys, malgrat la forta
competència del transport aeri. Amb el nou servei que uneix dos
cops al dia Barcelona i Palma de Mallorca en unes tres hores, el
transport marítim torna a ser competitiu.

Paral.lelament al tràfic amb les Illes, es va restablir al setembre
l'antiga connexió per ferry amb Gènova. Les dades del primer tri
mestre de funcionament apunten a un bon nivell d'ocupació -es
pecialment en transport de camions- que permetran ampliar la
freqüència de vaixells setmanals en aquesta línia.

I quant al tràfic internacional de passatgers, el 1998 ha estat no

vament un any rècord per dos motius. Un, pels més de 475.000
passatgers de creuers, que superen en un 33 per cent la xifra de
l'any anterior. I dos, perquè el nombre de viatgers amb origen o

destinació Barcelona pràcticament iguala el dels que només hi va
ren fer escala. Els primers, més de 235.000, han crescut un 84,4 per
cent en relació amb el 1998. Totun èxit de l'atractiu turístic i de la
capacitat organitzativa de Barcelona; èxit que es podrà superar
amb la prevista entrada en funcionament de la primera de les dues
noves terminals de passatgers a partir de 1999.



Aeroport: passatgers i mercaderies

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies pe
- l'aeroport de Barcelona

Plet,„. AviAvions

.or .111911111"1"111=111"1"1"ffl
...,,,,„.,„„........„

'

sit Interior 12:=
1988 96.263 61.427 34.836 7.539 4.752 2.482 305 55.622 30.575 25.047
1989 106.129 61.271 44.858 8.462 5.144 3.002 316 61.321 33.687 27.634
1990 117.731 59.955 57.776 9.408 5.654 3.388 366 66.499 34.942 31.557
1991 123.048 63.806 59.242 9.191 5.710 3.266 215 61.662 30.290 31.372

1992 136.081 68.053 68.028 10.321 6.123 3.913 284 72.382 34.202 38.180
1993 133.541 65.144 68.397 9.992 5.706 3.949 338 57.478 29.637 27.841
1994 142.792 73.863 68.929 10.642 6.094 4.202 346 58.890 27.840 31.051
1995 152.842 80.249 72.593 11.728 6.751 4.563 414 68.286 31.047 37.238

1996 177.678 91.868 85.810 13.435 7.562 5357 516 80.076 32.452 47.625
lr. tr. 38.927 20.945 17.982 2.805 1.678 1.033 94 18.558 7.636 10.922
2n. tr. 44.325 22.832 21.493 3.489 1.960 1.395 133 19.070 8.211 10.859
3r. tr. 47.206 23.504 23.702 3.867 2.013 1.687 167 18.651 7.709 10.943
4t. tr. 47.220 24.587 22.633 3.273 1.911 1.241 121 23.797 8.897 14.900

1997 208.015 111.996 96.019 15.066 8.300 6.261 504 80.903 32.383 48.520
lr. tr. 47.885 25.992 21.893 3.189 1.859 1.204 126 21.106 8.910 12.196
2n. tr. 53.381 29.129 24.252 3.991 2.211 1.641 139 20.567 8.633 11.934
3r. tr. 56.048 29.870 26.178 4.356 2.216 1.995 146 17.636 6.663 10.973
4t. tr. 50.701 27.005 23.696 3.530 2.015 1.422 93 21.594 8.177 13.417

1998 215.062 112.159 102.903 16.070 8.675 7.072 323 80.033 31.803 48.230
lr. tr. 48.863 26.035 22.828 3.374 1.946 1.340 88 19.034 7.541 11.493
2n. tr. 54.699 28.409 26.290 4.250 2.247 1.881 122 19.073 7.510 11.562
3r. t . 57.011 29.290 27.721 4.569 2.291 2.234 45 19.178 8.214 10.964
4t. t . 54.489 28.425 26.064 3.877 2.190 1.618 69 22.748 8.537 14.211

Font Aeroport de Barcelona.

Variació (°/0) Avions Passatgers Mercaderies

41. tr. 1998/41. tr. 1997

Total (sense trànsits) 7,5 10,8 5,3
Interior 5,3 8,7 4,4
Internacional 10,0 13,7 5,9
BCN-MDD - 10,2 -

2n. sem. 1998/2n. sem. 1997

Total (sense trànsits) 4,5 9,0 6,9
Interior 1,5 5,9 12,9
Internacional 7,8 12,7 3,2
BCN-MDD - 8,7 -

1998/1997

Total (sense trànsits) 3,4 8,1 -1,1
Interior 0,1 4,5 -1,8
Internacional 7,2 13,0 -0,6
BCN-MDD - 4,3 -

El nombre de passatgers per l'aeroport bat un nou rècord
i supera els 16 milions anuals, un milió més que el 1997.

Les dades relatives al trànsit de passatgers per l'aeroport de
Barcelona durant el quart trimestre de 1998 confirmen el que ha
estat la tendència de tot l'any: un creixement menor que en anys
anteriors, que, no obstant això, ha estat del 4,5 per cent en vols
interiors i del 13 per cent en internacionals, sempre en comparació
amb l'any anterior.

Al quart trimestre, però, s'ha registrat un creixement inusual en
comparació amb la resta de l'any en algunes línies de vols inte
riors, en especial el corredor Madrid-Barcelona, amb un incre
ment superior al deu per cent sobre el mateix trimestre d'un any
abans. Aquest revifament de l'expansió del nombre de viatgers
coincideix amb les millores realitzades a l'aeroport del Prat per
permetre passar, des de finals d'octubre, de 47 a 50 vols per hora,
especialment en les franges horàries que ja estaven al límit de ca

pacitat. Totun símptoma del potencial de creixement i de la neces

sitat d'iniciar al més aviat possible el conjunt d'obres d'infraes
tructura per poder doblar la capacitat actual de l'aeroport.
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Usuaris de la línia BCN-MDD (milers)

1988
1989
1990

1991

1992

1993

1994
1995
1996
1997

1998

356,9
379,6
507,6
421,4
556,9
547,7

582,5
636,4
720,0
739,8
767,8

382,0
456,3
490,6
493,9
562,3
563,1

650,4
684,4
750,0
811,3
786,7

300,4
352,4
383,7
377,0
466,8
430,6

516,1
548,2
606,2
631,9
675,7

405,4
472,1
496,6
561,6
537,9
546,4

619,5
675,9
782,0
787,8
868,0

Font: Aeropor de Barcelona.

1.444,7
1.660,4
1.878,5
1.853,9
2.123,9
2.087,8

2.368,6
2.544,9
2.858,2
2.970,9
3.098,1

A banda d'aquests efectes puntuals, el cert és que darrere del
creixement del nombre de passatgers per l'aeroport hi ha el man
teniment d'una fase expansiva de l'economia que incentiva una

major mobilitat per tot tipus de motius, tant vinculats als negocis
com al turisme.No oblidem que el 1998 ha estat novament un any
de rècord d'afluència turística a Catalunya, que el nombre de
creuers amb origen o destinació final el port de Barcelona és cada
any més elevat -amb el consegüent moviment de passatgers per
l'aeroport- i que no cessa d'augmentar el pes de l'àrea de Barce
lona com a centre emissor i no només receptor de turistes.

Amb tot, és comprensible que el creixement interanual sigui
cada cop més suau. En primer lloc, per un efecte purament ma
temàtic: mantenir el mateix ritme de creixement significa que la
variació ha d'augmentar contínuament en termes absoluts; i això,
sense incentius externs -com foren en el seumoment els Jocs- o
canvis estructurals -com podrien ser l'ampliació de l'aeroport i
de l'oferta de vols i destinacions- no es pot mantenir indefinida
ment. Així, l'augment de 1998 d'un milió de viatgers s'ha d'em
marcar dintre d'aquestcontext.De fet, en els últims cinc anys, l'in
crement anual acumulatiu ha estat del deu per cent, i ha passat
dels quasi deu milions de viatgers al 1993 a més de setze al 1998.

Per altra banda, un segonmotiu, de sobres conegut, que explica
lamoderació del creixement són les pròpies limitacions físiques de
les actuals installacions, i també l'augment de competència que li
significa les millores d'infraestructures i serveis que han realitzat
altresmitjans de transport-ferroviari i marítim bàsicament-per
a trajectes molt determinats.

Justament aquestes limitacions al creixement es reflecteixen en

l'evolució del nombre d'avions, més suau que el de passatgers,
amb el consegüent augment de l'ocupació mitjana per avió. Pel
conjunt de l'any, les més de 215.000 operacions d'enlairament o
d'aterratge signifiquen una mitjana teòrica de 589 avions diaris,
una cada 2,4 minuts si comptéssim les 24 hores del dia. És evident
que en franges horàries punta és apreciable haver pogut passar de
47 a 50 operacions per hora.
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Passatgers per l'aeroport
milions de viatgers (exclosos trànsits) variació (%)
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A banda d'aquestes evolucions clarament positives, el tràfic de
mercaderies a penes presenta variacions en relació amb els dos
anys anteriors. És prou conegut de tothom els factors de tot tipus
que dificulten unaexpansió del tràfic de mercaderies, tant a nivell
d'infraestructura com d'horaris, tot i que als darrers mesos de
l'any s'ha detectat un increment del tràfic en relació amb els ma

teixosmesos de l'any anterior. Però l'elevada competència entre

aeroports fa que alguns operadors hagin optat per desviar tràfic a
d'altres aeroports espanyols o fins i tot estrangers i connectar des
d'allí per carretera amb Barcelona, amb un cost total similar o fins
i tot inferior al que representaria el tràficdirecte a través de l'aero
port.



Trànsit de passatgers als principals aeroports espanyol
•

Internacional

(milers) (3r. tr. 1998)
TotalInterior

Nariació (%) °/0 Inter

Aeroports _ToIal , Regular No regular ....Tiklal_. ,Regular No replar Absolut
-

interanual nacional
.

Alacant 300 267 33 1.226 284 942 1.526 8,6 80,3
Barcelona 2.291 2.225 66 2.233 1.942 291 4.524 7,5 49,4
Bilbao 353 294 59 198 171 27 551 0,4 35,9
Eivissa 357 318 39 1.611 335 1.276 1.968 6,3 81,9
Fuerteventura 135 132 4 436 256 180 572 -4,2 76,3
Gran Canària 715 714 2 1.382 402 981 2.098 9,2 65,9
Lanzarote 318 258 61 814 230 584 1.132 6,9 71,9
Madrid 3.304 3.239 66 3.504 3.305 200 6.809 6,5 51,5
Màlaga 570 538 32 1.886 563 1.324 2.456 7,2 76,8
Menorca 304 270 34 896 129 768 1.201 8,5 74,7
Palma de Mallorca 1.242 1.077 165 5.754 2.326 3.428 6.996 4,6 82,2
Santiago de Compost. 295 280 15 66 44 22 361 -7.7 18,3
Sevilla 339 309 30 78 66 12 417 3,1 18,7
Tenerife Nord 545 545 0 7 5 3 552 -6,1 1,3
Tenerife Sud 465 310 155 1.538 289 1.249 2.003 10,9 76,8
València 357 334 23 157 131 26 514 -4,4 30,5

Total Espanya 13.181 12.286 895 22.807 10.634 12.173 35.989 5,8 63,4
Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Distribució del trànsit de passatgers pels aeroports
espanyols (gener-setembre 1998)

Màlaga
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El moviment de passatgers durant els mesos d'estiu al conjunt
d'aeroports espanyols reflecteix el bon any turístic que ha estat
el 1998.

Igual que a Barcelona, a la majoria dels aeroports espanyols
creix el trànsit de passatgers durant els mesos d'estiu. Les dades
corresponents al tercer trimestre revelen un creixement total del
5,8 per cent amb relació al mateix trimestre de 1997, creixement
que és més elevat a la majoria d'aeroports típicament turístics.
Així, augmenten per sobre de lamitjana, comho fa Barcelona, les
principals destinacions mediterrànies (Alacant, Màlaga i les Ba
lears) i la majoria d'aeroports canaris. Únicament Palma de Ma
llorca presenta un increment del 4,6 per cent, lleugerament per
sota de la mitjana.

A la banda contrària, els pocs aeroports que registren una dis
minució del nombre de passatgers sónValència -afectat per l'è
xit del tren amb la consolidació de l'Euromed- i Santiago de
Composte•a, mentre que Sevilla torna a presentar increments un
cop la quota de mercat de l'AVE s'ha estabilitzat.
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Transport públic urbà i de rodalia

Transport públic urbà
Xarxa

Autob

1987
1988

1989

1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996

1997

lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1998
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

261.216
264.350
263.863
279.563
280.638

271.413
264.241
253.142
261.910
268.061

258.347
64.289
65.123
54.189
74.746

280.324
73.135
71.831
60.509
74.849

217.531
214.583
201.892
202.533
199.559

200.106
196.923
201.047
201.961
206.902

205.923
51.566
55.124
41.857
57.376

198.564
51.520
51.602
40.865
54.577

(milers de viatgers)

18.011

18.159
19.102

19.838
19.844

19.907
18.219
17.312
17.251
17.992

18.023
4.706
4.840

3.274
5.202

20.956
5.456
5.327
3.919
6.253

496.758
497.092
484.857
501.932
500.041

491.426
479.383
471.501
481.122
492.955

482.293
120.561
125.087
99.320
137.324

499.844
130.111
128.760
105.293
135.679

Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

4t. tr. 1998/ 2n. sem. 1998/
Variació (%) 4t. tr. 1997 2n. sem. 1997 1998/1997

Metro 0,1 5,0 8,5
Autobús -4,9 -3,8 -3,6
FGC 20,2 20,0 16,3
Total -1,2 1,8 3,6

Al 1998 es consolida l'expansió del nombre de viatgers
als transports públics, gràcies a l'augment de l'ocupació,
del turisme i de la capacitat de despesa, juntament
amb una millora del servei.

Els passatgers que han utilitzat el transport públic urbà de Bar

celona i els ferrocarrils de rodalia durant el 1998 han generat un
totalde 620 milions de viatges, 23,5 milionsmés que l'any anterior,
amb una mitjana teòrica de gairebé 1,7 milions diaris.

Aquests resultats confirmen l'ús creixent del transport públic de
manera ininterrompuda des del 1995, amb l'única excepció del
1997 en què els nombrosos dies de vaga al servei de metro provo
caren un descens del total de passatgers.

El darrer quadrienni de recuperació de l'ús del transport públic
coincideix amb una fase de creixement econòmic sostingut i d'aug
ment significatiu de nombre de turistes que visiten la ciutat, a més
de la creixent dispersió de la població al conjunt de la regiómetro
politana. És precisament aquest procés de trasllat i dispersió de la
residència a l'entorn metropolità un dels elements estructurals
que expliquen l'augment del nombre de viatgers que utilitzen dià
riament el ferrocarril de rodalia.
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Total transport públic (urbà i de rodalia)
milions de viatgers variació (°/0)
640 5

-4
620 -

- 3

600- - 2

- 1
580-

0-
----

560-
- -1

- -2
540-

- -3

520
1991 1992

-4
1993 1994 1995 1996 1997 1998

ffi Total nombre de viatgers
- Taxa de variació interanual (%)

Un altre dels factors que darrerament ha afavorit l'ús del ferro
carril, tant el metro com els trens de rodalia de Renfe i dels Ferro
carrils de la Generalitat, és el retorn a una situació circulatòria que
recorda la del 1991, en què les nombroses obres a grans eixos via
ris (pensem només en la Plaça Cerdà o en el cobriment i el túnel
de la Ronda del Mig) propiciaven un abandó del vehicle privat a
favor del ferrocarril. A més, aquesta situació desafavoreix també
l'ús de l'autobús.

És per aixà que cal matisar els creixements divergents de la xar
xa de metro i d'autobús. En primer lloc, a partir d'aquest número,
tota la sèrie inclou el nombre total de passatgers, independent
ment que aquests paguin algun tipus de tarifa o no. Fins ara, les
dades de metro i bus només recollien els viatges de les persones
jubilades que usaven la targeta de tarifa reduïda, però no les que
no pagaven cap tipus de tarifa. Amb aquesta nova sèrie,s'homolo
guen els criteris de totes les dades de les diverses companyies.
L'increment que es deriva del fet de passar de la sèrie antiga a

l'actual afectamés la xarxa d'autobús que la de metro, atès que les
persones grans utilitzen més el transport de superfície que el sub
terrani.

Però també, com hem dit, cal considerar l'efecte obres, que
afecta negativament l'ús de l'autobús a favor del metro, a més del
fet que els increments interanuals en el nombre d'usuaris del me
tro es veuen afavorits per les repercussions de les vagues que hi
hagué durant bona part de 1997. Amb tot, resulta evident que el
nombre de passatgers de 1998 recupera amb escreix la caiguda
provocada per aquest motiu i registra un increment net del nom
bre viatgers.

Quant als Ferrocarrils de la Generalitat, l'increment interanual
superior al 20 per cent al llargde tot l'any a la líniaCatalans es deu
bàsicament a dos factors: la integració tarifària amb el metro en el
tram comprès entre Barcelona i Cornellà (com també en el tram
urbà de la línia suburbana de Catalunya i Sarrià) i les inversions
realitzades en la línia de suburbans que han millorat substancial
ment la freqüència de pas, gràcies a una racionalització dels ho
raris i al desdoblament de gran part de la línia.



Nombre de viatgers a les línies de rodalia de RENFE i als FGC (milers)

1989

1990
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

7.904
8.350

16.054
17.059

23.957
25.409

n.d.
n.d.

1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.791 8.864 17.363 26.228 90.199
1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.123 17.354 26.477 99.039
1993 22.671 24.938 3.841 18.973 70.423 8.410 16.764 25.175 95.598
1994 21.994 25.848 3.964 23.208 75.014 8.236 16.947 25.183 100.197
1995 24.110 26.725 4.161 24.869 79.865 8.418 16.933 25.351 105.216

1996 24.739 26.220 4.247 26.877 82.083 8.661 18.287 26.948 109.031
lr. tr. 5.893 6.560 1.001 6.809 20.263 2.281 4.339 6.620 26.883
2n. tr. 6.328 6.664 1.087 6.991 21.070 2.221 3.912 6.133 27.203
3r. tr. 5.983 5.917 979 6.127 19.006 1.829 3.585 5.415 24.421
4t. tr. 6.535 7.079 1.180 6.950 21.744 2.330 6.451 8.781 30.525

1997 24.036 27.521 4.985 28.941 85.483 9.044 19.777 28.821 114.304
lr. tr. 6.171 6.662 1.134 6.583 20.550 2.225 4.444 6.670 27.220
2n. tr. 6.330 7.133 1.291 7.707 22.461 2.299 4.496 6.795 29.256
3r. tr. 5.585 6.428 1.196 6.790 19.999 1.960 4.408 6.367 26.366
4t. tr. 5.950 7.298 1.364 7.861 22.473 2.560 6.429 8.989 31.462

1998 24.113 29.012 5.588 29.804 88.517 11.074 20.680 31.754 120.271
lr. tr. 5.722 7.074 1.343 7.390 21.529 2.718 5.005 7.723 29.252
2n. tr. 6.207 7.485 1.426 7.519 22.637 2.764 4.494 7.259 29.896
3r. tr. 5.955 6.831 1.351 6.894 21.031 2.421 4.583 7.004 28.035
4t. tr. 6.229 7.622 1.468 8.001 23.320 3.170 6.597 9.768 33.088

RENFE. Cl: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport/l'Hospitalet; C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet; C3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet; C4: Manresa-Terrassa-Barcelona
Vilafranca-Sant Vicenç. FGC. Línia Catalans: Barcelona-Igualada/Manresa; Línia Catalunya i Sarrià, servei suburbà: Barcelona-Terrassa/Sabadell.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE ipels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
4t. tr. 1998/
4t. tr. 1997

2n. sem. 1998/
2n. sem. 1997 1998/1997

RENFE 3,8 4,4 3,5
Cl 4,7 5,6 0,3
C2 4,4 5,3 5,4
C3 7,6 10,1 12,1
C4 1,8 1,7 3,0

FGC 8,7 9,2 10,2
Catalans 23,8 23,7 22,4
CiS suburbà 2,6 3,2 4,6

Per altra banda, a les línies de rodalia de Renfe, el creixement
del nombre de viatgers pel total de l'any en relació amb el 1997 és

generalitzat en totes les línies, de les que ressalta, pel seu incre
ment superior a la resta, la línia C3 que uneix Vic amb l'Hospita
let. De les altres tres línies, la que connecta el Maresme amb el
Garraf recupera al segon semestre la caiguda de viatgers de princi
pi d'any.

Total ferrocarril de rodalia

milions de viatgers variació (')/0)
125

120-

115-

110-

105 -

100-

9

1

12

- 10

-8

-6

- 4

- 2

- 0

- -2y
1993 1994 1995 1996 1997 1998

= total acumulat darrers dotzemesos
- taxa de variació interanual (%)
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Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona
stada

• •

1990 3.795.522 1.732.902 2,2
1991 4.089.510 1.727.610 2,4
1992 4.333.420 1.874.734 2,3
1993 4.256.524 2.455.249 1,7
1994 4.704.681 2.663.887 1,8
1995 5.674.580 3.089.974 1,8

1996 6.341.380 3.061.994 2,1
gn-fb 754.806 408.775 1,8
mç-ab 1.130.840 557.519 2,0
mg-jn 1.103.759 536.193 2,1
jl-ag 1.173.453 529.533 2,2
st-oc 1.245.275 548.739 2,3
nv-ds 933.247 481.235 1,9

1997 6.965.391 2.823.391 2,5
gn-fb 888.845 397.179 2,2
mç-ab 1.250.033 463.271 2,7
mg-jn 1.171.873 502.880 2,3
ji-ag 1.345.336 517.529 2,6
st-oc 1.294.801 554.532 2,3
nv-ds 1.014.503 388.000 2,6

1998 7.400.337 2.969.490 2,5
gn-fb 973.874 322.580 3,0
mç-ab 1.290.158 522.945 2,5
mg-jn 1.294.718 571.316 2,2
jl-ag 1.424.809 621.102 2,3
st-oc 1.364.666 501.515 2,7
nv-ds 1.052.112 430.032 2,4

* Dades expressades en nits.
Font: Si no s'indica el contrari, tots els quadres i gràfics d'aquesta secció són d'elaboració

pròpia a partir de l'enquesta d'activitat turística de Turisme de Barcelona.

Variació Pemoctacions Visitants

6è. bim. 1998/6è. bim. 1997 3,7 10,8
gn-oc 1998/gn-oc 1997 6,7 4,3
1998/1997 6,2 5,2

Pernoctacions i visitants
milions

1,4

1,2 -

1,0 -

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0
1994 1995 1996 1997 1998

Visitants- Pernoctacions -

Nota: Les dades són mitjanes mòbilsde 3 bimestres.
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Activitat hotelera segons categoria (st-oc 1998)

H 5*
H 4*
H 3*

H 2*

H 1*

76,0
74,5
81,2
80,8
75,5

90,4
90,2
91,3
88,7
79,9

129.438
622.144
420.347
124.166
68.571

53.461
243.166
145.951
37.801
21.136

Total 77,2 89,7 1.364.666 501.515

Ocupació mitjana (habitacions)
(%)
100

90-

o

-

_

I
_

I1

gn fb mç-ab mg-jn jl-ag st-oc nv-ds

IIIN 1995 O 1996 O 1997 EN 1998

Amb una certa moderació en el ritme de creixement, es manté
el ritme expansiu de les pernoctacions. Un fet que garanteix
que, per cinquè any consecutiu, es torni a batre un nou màxim
en la història turística de la ciutat.

Les dades d'activitat turística corresponents al cinquè bimestrel
del 1998 vénen a sumar-se a la tònica de moderada expansió que
caracteritza aquest sector des de la segona meitat del 1997. Des
prés dels espectaculars creixements que registraren les pernocta
cions entre 1994 i 1996, aquestes se situen actualment en una fase
de creixement molt més suau, si bé es continuen batent rècords:
cadascun dels cinc primers bimestres del 1998 ha suposat un nou

màxim històric en comparar-los amb els mateixos bimestres
d'anys precedents.

Possiblement, la utilització de l'expressió «moderació del crei
xement» referida al sector turístic actualment a Barcelona descon
certi algú. Poques vegades ha estat tant dar per tanta gent que els
visitants inunden laciutat commai no ho havien fet; els hotels són
plens, el portallotja més creuers turísticsque mai, l'aeroport torna
a batre rècords de viatgers, els museus i les botigues del centre són
plens de turistes Barcelona viu un moment excepcional en ter

mes turístics, i, igualment, els serveis de recepció i acollida de visi
tants funcionen a un nivell d'activitat desconegut fins ara i que
provoca l'enveja d'empresaris d'altres sectors d'activitat.

'Mentre aquesta publicació es trobava en procés d'edició s'ha donat a conèixer les dades

anuals, que noméshan pogut ser incorporades a la primera taula de resum d'activitat.



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

Sexe (%)
Homes 55,4 57,5 64,8 72,3 69,2 55,5 61,4 65,2 63,2
Dones 44,6 42,5 35,2 27,7 30,8 44,5 38,6 34,8 36,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (°/0)
Menys de 18 anys 0,1 1,0 1,6 0,1 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4
18-24 10,7 12,1 8,2 6,3 4,6 8,4 6,4 8,9 8,3
25-34 25,9 31,4 32,3 24,2 26,3 18,0 10,3 25,6 26,5
35-49 35,9 40,3 49,0 45,5 45,3 55,7 58,3 47,9 42,1
50-64 19,4 14,1 8,1 22,9 20,5 14,2 22,4 17,0 19,6
65 i més 7,9 1,2 0,9 1,0 2,0 2,5 2,1 0,3 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (1)/0)
Espanyola 47,1 53,1 48,5 61,6 52,6 32,7 24,9 37,0 42,6
Madrid 17,0 17,5 16,9 24,6 18,3 11,9 13,4 8,7 13,0
País Basc 3,4 1,4 2,3 3,8 0,8 1,9 1,1 2,8 3,0
Andalusia 3,9 3,8 2,1 4,8 1,4 5,5 3,4 4,0 3,5
País Valencià 6,1 5,3 6,6 7,5 7,3 5,1 3,1 4,9 4,7
Altres 16,7 25,1 20,6 20,9 24,8 8,3 3,9 16,6 18,4

Estrangera 52,9 46,9 51,5 38,4 47,4 67,3 75,1 63,0 57,4
Francesa 7,5 11,4 12,1 9,7 15,4 10,6 9,4 8,8 7,9
Britànica 8,5 6,6 7,7 7,7 5,8 8,0 11,8 8,7 7,8
Italiana 4,8 2,3 3,5 4,5 3,9 11,1 13,3 5,4 4,9
Alemanya 3,8 3,8 5,1 3,3 3,5 6,2 8,6 5,5 4,7
Nord-americana 9,4 12,2 14,7 8,5 8,1 8,6 7,1 8,9 10,4
Japonesa 1,2 1,2 0,7 1,2 0,6 4,9 4,5 2,3 1,8
Altres 18,0 9,4 7,7 3,5 10,1 17,9 20,4 13,4 19,9

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

Professió de l'enquestat (°/0)
Professional liberal 23,2 20,6 13,5 16,9 5,0 8,4 1,7 29,8 28,7
Alt directiu 13,2 5,6 11,7 10,1 16,1 9,4 14,5 12,3 11,1
Quadres intermedis 8,1 13,9 30,6 33,9 46,7 8,0 15,0 11,1 8,4
Empleat 18,6 21,9 24,8 20,2 13,5 21,8 12,1 6,5 14,2
Tècnic superior 6,7 6,6 1,6 1,7 1,5 4,0 8,6 15,6 13,3
Estudiant 9,4 11,3 5,4 2,5 3,1 11,2 9,0 7,3 7,6
Mestressa de casa 6,3 8,8 6,5 3,4 2,8 14,2 8,5 12,2 7,6
Altres 14,5 11,3 5,9 11,3 11,3 23,0 30,6 6,3 9,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Aquesta percepció generalitzada del bon moment que viu el
sector turístic i de la seva creixent importància en l'economia de la
ciutat ve avalada per les xifres de pernoctacions. En els primers
deumesos de l'any s'han allotjat als hotels de la ciutat 2,5 milions
de persones que han generat un total de 6,3 milions de pernocta
cions.En ambdós casos se superen les xifres corresponents al ma
teix període del 1997, si bé cal destacar que el ritme de creixement
de les pernoctacions ésmés elevat i pateix menys oscil.lacions que
la sèrie de visitants. Les pernoctacions destaquen comun dels pocs
indicadors econòmics de la ciutat que, bimestre rera bimestre,
manté un ritme de creixement positiu almenys des de comença
ment del 1995. Un fet especialment destacable perquè revela la
fermesa amb la que aquest sector avança en la seva contribució al
creixement econòmic de la ciutat.

Aquesta tònica expansiva de les pernoctacions pràcticament ga
ranteix que a l'any 1998 es podrà superar la xifra de 7,4 milions.
Una xiframolt elevada que permet situar Barcelona en un reduït
grup de ciutataa l'estela de les gran destinacions turístiques urba
nes europees que són Londres i París.

L'auge del turisme coma forma d'oci i el bon moment econòmic
que viuen les economies occidentals de les que procedeixen lama
jor part dels visitants són els elements fonamentals que han contri
buït a aquesta expansió del sector; a banda d'aquests factors, cal
destacar la pròpia capacitat d'atracció de la ciutat, tant per dife
renciar-se en un mercat tan competitiu com és el del turisme urbà

en aquest sentit, és tot un èxit que cada cop més nord-ameri
cans en la seva tournée per Europa situïn Barcelona en la seva ruta
al costat de París, Florència o Venècia-, com per aconseguir
atreure turistes amb una destinació principal diferent, i, en espe
cial, el turisme de platja.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Motiu de la visita (%)
ComerciallNegocis/Professionals 38,2 36,4 45,7 41,7 30,9 27,6 24,4 43,2 39,5
Turisme 39,8 35,8 34,4 28,2 41,4 65,1 59,0 36,3 39,3
Fires 2,1 1,2 1,6 11,5 0,2 0,4 4,7 5,4 5,1
Congressos 6,5 7,1 4,6 11,0 14,5 3,9 8,5 6,3 5,6
Etapa viatge 4,4 8,1 12,1 7,5 11,7 0,6 3,4 3,4 3,0
Motius familiars i acompanyants 2,7 7,6 1,1 0,0 0,3 1,4 0,0 3,6 4,5
Altres 6,1 3,8 0,5 0,1 1,0 1,0 0,0 1,8 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (`)/0)
Coneixement previ 36,6 25,1 34,6 19,3 23,2 17,8 19,2 15,7 20,9
Per recomanació 10,4 9,7 18,8 27,6 18,0 33,3 40,0 16,2 13,9
Motius familiars i acompanyants 15,7 14,9 4,3 0,7 10,0 23,2 8,8 12,9 11,3
Etapa viatge 19,4 21,1 24,7 30,6 23,8 13,8 15,9 19,7 18,1
Informació (fulletó...) 1,1 1,5 2,5 1,2 1,4 5,7 9,4 11,5 6,2
Recomanació agència viatges 3,5 4,9 4,4 2,9 10,3 1,7 5,2 2,0 2,7
Altres 13,3 22,8 10,7 17,7 13,3 4,5 1,5 21,2 26,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (°/0)
No cap vegada 19,9 18,7 14,5 14,1 13,3 48,6 61,9 29,4 23,4
Una vegada o més 80,1 81,3 85,5 85,9 86,7 51,4 38,1 70,6 76,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 62,8 61,8 76,3 76,8 58,6 62,7 70,4 67,1 66,6
Vehicle propi 18,5 20,1 15,7 8,8 13,0 24,4 21,3 20,8 18,8
Autocar/Autobús 4,8 5,0 3,4 5,1 7,1 3,8 0,8 6,2 4,7
Tren 11,7 12,1 4,5 8,6 21,4 7,8 7,2 4,8 8,9
Altres 2,2 1,0 0,1 0,7 0,0 1,3 0,3 1,1 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

* Hom ha enquestat només els visitants per motius de turisme id'etapa de viatge.

La generalització d'unes taxes d'ocupació a l'entorn

del 90 per cent en termes d'habitacions fa necessària
l'ampliació de l'oferta, tant per la viabilitat futura
del sector com per la imatge de la ciutat.

En aquest context, i donat que ara per ara no hi ha cap indici de
debilitat de la demanda, l'alentiment del creixement que es detec
ta està directament relacionat amb la capacitat d'absorció de l'o
ferta. Per bé que hi ha elements a l'horitzó econòmic i polític inter
nacional que fan pensar en una possible retracció dels fluxos de
visitants a mitjà termini -com és el cas dels turistes japonesos
arran de la greu crisi econòmica que afecta la seva economia-, el
cert és que, actualment, el fre a un creixement del nombre de visi
tants a la ciutat ve donat per les dificultats o la impossibilitat de
trobar una plaça d'hotel lliure a Barcelona en períodes cada cop
més dilatats de temps.

Sobre les implicacions que tant per al sector com per a la ciutat
pot tenir aquesta situació de saturació de l'oferta ja ens hem estès
moltes vegades en aquest apartat. Hom espera que la propera am
pliació prevista de l'oferta -s'estima un augment entre 2.000 i
3.000 places a curt termini- contribuirà a pal.liar els efectes nega
tius que deriven d'aquesta situació de pràctica plena ocupació per
manent. Una situació que s'accentua bimestre rere bimestre, com
ho demostra el fet que es continuïn batent rècords d'ocupació: du
rant el cinquè bimestre de l'any,s'ha tornat a assolir un nou mà
xim històric d'ocupació, amb un 89,7 per cent de les habitacions
ocupades demitjana. Cal destacar que la mitjana corresponent als
hotels de tres i més estrelles ha estat superior al 90 per cent.
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La distribució de les pernoctacions per categories hoteleres
mostra un perfil molt similar a l'habitual: els hotels de quatre es

trelles acullen gairebé la meitat dels visitants. En termes de per
noctacions aquest segment factura tantes habitacions com els
d'una, dues i tres estrelles junts. Resta contundència a aquests va
lors el fet que aquesta distribució s'ajusta a l'estructura de l'oferta
hotelera per categories. Cal destacar també que l'expansió de les

pernoctacions ha estat força homogènia i afecta els hotels de totes

les categories.

Continua augmentant el nombre de turistes que visiten
Barcelona. De moment, l'acumulat fins l'octubre del 1998
ja supera el total de l'any anterior.

No hi ha dubte que la indumentària i els estris que porten i els
itineraris que fan els turistes els fan més visibles a ulls dels ciuta
dans que els, en comparació, més discrets visitants per motius pro
fessionals, de fires o de congressos. Toti neutralitzant aquest efec
te visual, és un fet que el que molts mitjans de comunicació
qualifiquenmolt gràficament de boom turístic comprèn dos aspec
tes ben notoris: per un cantó, la invasió pacífica que suposa, estric
tament en termes de nombre de persones, el volum creixent de
turistes que visiten i s'allotgen a la ciutat; per un altre cantó, les
implicacions que té en la transformació de l'estructura de visitants
que ha estat vigent durant les darreres dècades a la ciutat.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies
Nits

Acompanyat per (%)
Sol

Amic/companys
Amb la família
Amb fills
Sense fills

Grup organitzat
Altres
Total

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda
Compres
Entreteniment
Transport intern
Altres
Total

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica
Oferta cultural
Entreteniment
Caràcter/amabilitat dels ciutadans
Accessos

Transport públic
Nivell d'informació
Seguretat ciutadana
Contaminació atmosfèrica
Sorolls

Neteja general de la ciutat
Relació qualitat/preu oferta restauració
Relació qualitat/preu oferta hotelera
Relació qualitat/preu oferta comercial

3,0
2,3

13,8
45,5
39,0
12,6
26,4
3,0
0,0

100,-

56,0
12,0
17,0
16,0
0,0

100,-

8,3
8,4
8,3
7,9
7,9
8,0
7,9
7,6
6,3
6,5
6,2
7,9
7,7
7,9

3,5
2,6

20,9
36,4
38,2
10,7
27,5
4,6
0,1

100,-

58,0
12,0
16,0
15,0
0,0

100,-

8,3
8,1
8,1
7,7
7,5
8,0
7,8
7,7
6,2
6,3
6,4
7,5
7,2
7,6

3,9
3,0

13,1
54,0
27,9
6,7
21,2
4,9
0,0

100,-

63,0
11,0
12,0
14,0
0,0

100,-

9,2
8,6
8,4
8,1
7,6
8,5
8,2
8,4
7,0
6,9
7,3
7,9
7,7
8,0

3,3
2,5

14,6
56,1
23,0
4,0
19,0
6,2
0,0

100,-

66,0
8,0
11,0
14,0
1,0

100,-

8,7
8,2
7,8
7,8
7,3
8,0
7,8
7,9
6,2
6,2
6,7
8,1
8,0
8,0

2,9
2,3

10,3
49,6
32,0
11,9
20,1
8,1
0,0

100,-

50,0
5,0
8,0
10,0
27,0
100,-

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

3,0
2,3

25,9
20,5
50,8
13,8
37,0
2,8
0,0

100,-

54,0
16,0
11,0
16,0
3,0

100,-

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

3,6
2,7

31,2
18,5
47,3
9,4
37,9
0,5
2,5

100,-

50,0
12,0
11,0
22,0
4,0

100,-

9,0
8,8
8,2
6,9
7,4
7,2
7,3
6,6
5,4
6,0
5,5
7,6
7,7
7,5

2,9
2,1

34,4
30,0
31,8
9,1
22,7
1,0
2,8

100,-

70,0
4,9
11,3
13,6
0,2

100,-

8,2
7,7
8,0
7,2
7,9
7,7
6,7
5,9
5,0
5,0
5,0
7,4
7,3
7,5

3,1
2,5

26,0
35,8
34,9
10,6
24,3
3,0
0,3

100,-

61,0
11,0
14,0
13,0
0,0

100,-

8,3
8,0
8,0
7,7
7,7
7,8
7,2
6,9
5,8
5,9
6,0
7,6
7,4
7,6

Valoració de diferents aspectes de la ciutat
(st-oc 1998)

Oferta arquitectònica
Oferta cultural

Entreteniment

Caràcter ciutadans

Accessos

Transport públic
Nivell d'informació

Se&retat ciutadana
Contaminació atmosfèrica

Sorolls

Neteja general
Rel. qualitat/preu rest.

Rel. qualitat/preu of. hotel.

Rel. qualitat/preu o£ com.

En el primer cas, el segment turístic és l'únic que manté una

tendència decididament expansiva d'entre el conjunt de visitants,
amb un increment del 34,1 per cent en el cinquè bimestre i del 19,4
per cent en l'acumulat anual. Des del 1995, cada any han vingut
entre cent i dos-cents mil turistes més a la ciutat, i, durant els cinc
primers bimestres de 1998 ja s'ha superat el total de turistes del
1997. Pel que fa al canvi de l'estructura, cal destacar la importàn
cia que té pel sector hoteler que el gruix dels seus clients ja no

siguin els visitants per motius professionals i de negocis, sinó els
turistes. Òbviament, una anàlisi en detall que mostrés l'especia
lització dels hotels en segments de clientela específica contribuiria
a matisar l'impacte d'aquesta transformació. Però, en conjunt i de
mitjana, la massiva presència de turistes és una novetat a la que
s'han hagut d'habituar la major part dels hotels.

Pel que fa al perfil del visitant, no hi ha pràcticament novetats a

destacar. El retrat robot que se'n podria fer descriuria un home
estranger d'entre 35 i 49 anys amb un nivell de formació relativa
ment elevat que ha acceptat la recomanació de fer turisme a Bar
celona i que ha optat per l'avió per desplaçar-se. Un cop realitzada
la visita, s'emporta una impressió molt favorable de Barcelona i,
en especial, de la seva oferta arquitectònica, cultural i d'entreteni
ment.
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V. Construcció i mercat immobiliari





Consum de ciment

Consum aparent de ciment
Irrcelona Catalunya
Núm.nElkelidell"Ilialkk.

1990 2.613.640 100,- 3.793.304 100,-
1991 2.532.335 96,9 3.652.683 96,3
1992 2.502.844 95,8 3.745.209 98,7
1993 2.145.106 82,1 3.143.324 82,9
1994 2.171.980 83,1 3.202.300 84,4
1995 2.198.691 84,1 3.434.545 90,5
1996 2.039.171 78,0 3.306.759 87,2

1997 2.331.280 3.650.359
lr. tr. 476.934 76,5 776.833 86,5
2n. tr. 602.844 77,9 961.746 88,5
3r. tr. 613.959 82,4 944.667 91,5
4t. tr. 637.543 89,2 967.113 96,2

1998 2.687.714 4.246.956
lr. tr. 638.613 95,4 1.030.253 102,9
2n. tr. 694.754 98,9 1.095.645 106,4
3r. tr. 658.396 100,6 1.036.858 108,9
4t. tr. 695.951 102,8 1.084.200 112,0

Nota: Les dades dels darrers do ze mesos són provisionals.
' Números índex de l'acumulat dels darrers dotze mesos.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.

Variació (')/0) prov. Barcelona Catalunya
4t. tr. 1998/4t. tr. 1997 9,2 12,1
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997 8,2 10,9

1998/1997 15,3 16,3

Evolució del PIB de la construcció (Catalunya)
(taxa de variació interanual en termes reals)

(%)
8

7

6

5

4

3

2

1

0

-

I" 1 1 I I I
1.97 11 97 111.97 IV.97 1.98 11.98 111.98 IV.98

=PIB pm PIB Construcció

Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

El retard amb elque el sector de la construcció s'afegí a aquesta
darrera fase de creixement de l'economia s'ha vist compensat, al
llarg del 1998, amb una notable fermesa expansiva, que contrasta

vivament amb l'esmorteïment de la tendència alcista de la indús
tria i els serveis. La construcció és, ara per ara, el sectord'activitat
més dinàmic, tant de l'economia espanyola com de la catalana.
Precisament, és aquest comportament expansiu de la construcció
-un sector força aïllat dels esdeveniments del context internacio
nal-, el que permet que la nostra economia no es ressenti tant
com d'altres economies europees dels problemes econòmics i fi
nancers que afecten Ásia, Amèrica del Sud i Rússia.

Consum de ciment
milers de tones

1.200

1.000

800

0 I i i iii i il I ii i il 1
1993 1994 1995 1996 1997 1998

11111 Província de Barcelona =Resta de Catalunya

(%) Taxade variació interanual
20

15

10

-10
1994 1995 1996 1997 1998

=Província de Barcelona I I Catalunya =Espanya

Mentre que la resta de les branques productives han iniciat
una fase d'expansió molt més moderada, la construcció
continua accelerant el seu ritme de creixement.

Com és sabut, la fermesa expansiva del PIB sectorial es basa en

la notabilíssima evolució del subsector de l'edificació i, en particu
lar, de la construcció residencial. La millora de l'ocupació, de la
renda familiar i de les condicions de finançament han afavorit l'a
florament d'una gran demanda d'habitatge que ha animat cons
tructors i promotors a ampliar l'oferta de nou sostre residencial a
uns nivells desconeguts en les dues darreres dècades.

Darrerament, però, tant l'edificació no residencial com l'obra
civil estant donant senyals de reactivació, gràcies a la bona salut de
l'economia que impulsa l'activitat empresarial i a l'augment de la
inversió en infraestructures que realitzen les administracions.
D'entre els diversos indicadors d'activitat en destaquen el consum
de ciment -amb un augment proper al 15 per cent-, i l'ocupació
sectorial, que continua creixent a un ritme superior al d'altres sub
sectors.
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Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges
Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya

20.948 15.809 26.875 19.618 47.823 35.4271987 3.828 3.146 17.120 12.663
1988 3.480 3.302 21.756 13.221 25.236 16.523 35.632 19.214 60.868 35.737
1989 4.720 3.218 22.532 17.373 27.252 20.591 36.398 25.010 63.650 45.601
1990 2.724 2.431 14.841 15.988 17.565 18.419 19.797 24.105 37.362 42.524
1991 2.157 2.503 14.725 14.403 16.882 16.906 16.468 20.488 33.350 37.394

1992 2.819 4.103 15.217 12.189 18.036 16.292 16.265 14.688 34.301 30.980
1993 2.336 2.708 18.953 15.114 21.289 17.822 14.678 15.857 35.967 33.679
1994 2.756 2.130 22.876 16.720 25.632 18.850 16.810 13.964 42.442 32.814
1995 3.109 2.641 22.161 19.299 25.270 21.940 17.926 14.607 43.196 36.547

1996 4.088 2.540 25.580 22.316 29.668 24.856 16.676 14.956 46.344 39.812
lr. tr. 997 383 6.930 5.596 7.927 5.979 4.617 3.784 12.544 9.763
2n. tr. 976 763 6.408 6.036 7.384 6.799 4.425 4.508 11.809 11.307
3r. tr. 804 358 5.553 4.499 6.357 4.857 3.757 3.493 10.114 8.350
4t. tr. 1.311 1.036 6.689 6.185 8.000 7.221 3.877 3.171 11.877 10.392

1997 5.314 3.740 32.445 21.817 37.759 25.557 20.542 14.933 58.301 40.490
lr. tr. 940 758 7.452 4.847 8.392 5.605 4.185 3.062 12.577 8.667
2n. tr. 855 1.431 8.003 6.687 8.858 8.118 4.880 4.089 13.738 12.207
3r. tr. 945 589 7.584 4.212 8.529 4.801 4.788 4.197 13.317 8.998
4t. tr. 2.574 962 9.406 6.071 11.980 7.033 6.689 3.585 18.669 10.618

1998 6.458 3.918 36.280 25.711 42.738 29.629 29.038 17.820 71.776 47.449
lr. tr. 1.181 686 9.185 5.530 10.366 6.216 5.743 3.892 16.109 10.108
2n. tr. 1.490 1.190 8.569 7.046 10.059 8.236 7.330 4.551 17.389 12.787
3r. tr. 2.263 827 10.233 5.887 12.496 6.714 7.866 4.143 20.362 10.857
4t. tr. 1.524 1.215 8.293 7.248 9.817 8.463 8.099 5.234 17.916 13.697

Notes: fins a 1994 les dades inclouen reformes iampliacions. No es comptabilitzen els habitatges públics en la seva totalitat.

Font: Explotació dels visats d'obra residencial idels certificats finals d'obra dels CoHegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Actuacions Concertades, Arquitectura iHabitatge.
Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona Resta RMB

Iniciats Acabats Iniciats Acabats

4t. tr. 1998/4t. tr. 1997
2n. sem. 1998/2n. sem. 1997

-40,8
7,6

26,3
31,3

-11,8
9,0

19,4
27,7

1998/1997
1997/1996

21,5
30,0

4,8
47,2

11,8
26,8

17,8
-2,2

Les dades d'habitatges iniciats corresponents al darrer trimestre
de 1998 presenten un primer senyal d'alentiment en el procés
de creixement que han mantingut durant els darrers tres anys
al conjunt de la regió metropolitana.

Malgrat que l'activitat constructora en el segment residencial ha
interromput el seu ritme de creixement durant els darrers mesos

de l'any -el gràfic adjunt il.lustra perfectament aquest fet- no és

menys cert que durant el 1998 s'han assolit màxims desconeguts,
almenys en les dues darreres dècades, d'habitatges iniciats. Una
situació imputable a l'excepcional conjuntura que ha viscut i viu la
demanda residencial a tot el país i que es pot resumir en unes ex

pectatives favorables d'ocupació, un finançament bancari assequi
ble i el manteniment d'ajuts fiscals per l'adquisició de l'habitatge
habitual.
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Habitatges iniciats
(%) (taxa de variació interanual)
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Per i•ustrar la singularitat de11998 des de la vessant de la cons

trucció residencial només calen unes poques dades. Tant a la regió
metropolitana com a Catalunya, el nombre d'habitatges iniciats
durant el 1998 representa doblar les respectives dotacions de 1993.
En el cas de Barcelona, els gairebé 6.500 habitatges que s'han co

mençat a construir durant el 1998 tripliquen els iniciats durant el
1991.



Projectes d'habitatges visats
pel Co•egi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1989 7.835 11.753 6.280 7.074 32.942
1990 6.104 5.482 5.059 3.844 20.489
1991 5.521 5.558 4.728 5.763 21.570
1992 5.652 6.150 5.936 4.130 21.868
1993 4.959 6.826 4.803 6.142 22.730

1994 6.337 7.329 6.970 7.108 27.744
1995 7.547 6.801 10.154 6.382 30.884
1996 9.099 9.066 7.780 8.813 34.758
1997 10.894 11.518 10.238 13.205 45.855
1998 19.164 7.558 8.671 10.404 45.797

Font: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Habitatges iniciats a la regiómetropolitana

Alt
Penedès

Garraf

ECEEMI

Vallès
Occidental

Baix

Llobregat

Vallès
Oriental

1011

Barcelonès

Maresme

11[1

1994 L1 1995 CI 1996 1997 Iffi 1998

Si en termes d'activitat en la construcció residencial el 1998 ha
estat un exercici singular i fins a cert punt excepcional pelsmàxims
assolits, els diferents indicadors avançats d'activitat apunten cap
un cert estancament durant el 1999. Així, el nombre de projectes
d'habitatges visats a la província durant el 1998 no supera el d'un
any abans. A Barcelona, tot i que el nombre d'habitatges nous

previstos a les llicències d'obres aprovades durant el 1998 es com

para favorablement amb els previstos durant el 1997, la xifra és
lleument inferior als iniciats durant el 1998.
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Que les taxes de variació hagin estat molt dispars no treu

que totes les comarques metropolitanes sense excepció hagin
augmentat la seva oferta residencial.

El creixement de la construcció residencial durant el darrer any
a l'àmbit metropolità -un 13,2 per cent- amaga evolucions rela
tivament dispars entre comarques. Ambcreixements al voltant del
vuit per cent -clarament inferiors a la mitjanametropolitana- es
troben els dos Vallès; a l'altre extrem destaca el 27,8 percent d'in
crement de l'Alt Penedès. De les restants quatre comarques me

tropolitanes, la que evoluciona de manera més ajustada a la mit
jana és la del Baix Llobregat, que passa a liderar la construcció
d'habitatges a Catalunya. De les restants tres comarques crida l'a
tenció la relativa homogeneïtat del creixement del Barcelonès
-recolzat bàsicament en el de Barcelona- i el de les comarques
del litoral amb unamajor presència d'habitatges secundaris.

65



Habitatges acabats a la ciutat de Barcelona per tipus de promoció

Total acabats (a +b)1
a. Habitatges lliures
b. Habitatges protegits (b1 +b2)
b.l. Promoció privada
b.2. Promoció pública2
b.3. Preu taxat

b.3.1. nou

b.3.2. usat

4.103 2.708 2.130 2.641 2.529 3.740
3.844 2.425 1.588 2.377 2.288 2.813
259 283 542 264 241 927
0 1 1 0 0 20

259 282 541 264 241 907
676 1.759 1.767 2.402 2.124 1.282
59 207 80 91 108 68
617 1.552 1.687 2.311 2.016 1.214

3.918
3.083
835

88
747
629
97
532

Total habitatges que han rebut

ajut públic (b1 + b2 +b3) 935 2.042 2.309 2.666 2.365 2.209 1.464

1 Fins l'any 1995 la xifra d'habitatges acabats incloïa els habitatges amb reformes i ampliacions. A partir de 1996 només inclou l'obra nova.

2 Inclouhabitatges de protecció oficial de règim especial.
Font: DGACAH i Col.legi d'Aparelladors.

Habitatges iniciats als grans municipis de la RMB

Barcelona
l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Sabadell
Terrassa

Santa Coloma de Gramenet
Mataró
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
el Prat de Llobregat
Rubí
Viladecans
Granollers
Cerdanyola del Vallès

Total municipis>50.000

Total RMB

Total Catalunya

1.524
137
240
444

509
49
312
75
199
23
227
72
30
150

3.991

9.817

17.916

1998 Variació (%)'

6.458 21,5
522 -31,8

1.031 -1,4
2.217 40,3
2.653 17,3
298 5,3

1.188 -15,1
348 -56,7
563 -11,2
499 -3,3
989 -18,3

1.456 216,5
655 37,0
522 16,8

19.399 12,8

42.738 13,2

71.776 23,1
1998/1997.

Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades facilitades per la Direcció General d'Actuacions

Concertades, Arquitectura i Habitatge.

De fet, sembla que unapart creixent de l'oferta residencial de
nova construcció torna a tenir, com a començament dels noranta,
vocació de segona residència. Almenys, això és el que es pot de
duir del creixement superior al 40 per cent que ha registrat elnom
bre d'habitatges iniciats al conjunt de Catalunya sense les set co

marques que formen la regió metropolitana de Barcelona. Una
primera conseqüència d'aquest fet és que durant el 1998 el pes de
l'oferta residencial en construcció a l'àmbitmetropolità en relació
amb el de Catalunya ha retrocedit uns cinc punts percentuals
-fins a un 59,5 per cent- en comparació amb els nivells dels dos
anys anteriors.
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Els gairebé 72.000 habitatges iniciatsa Catalunya durant el 1998
poden ser -si enguany es mantenen els volums i l'augment dels
preus de venda- el preludi d'un nou escenari en el qual l'oferta
esdevingui excedentària. A diferència de conjuntures passades, no
sembla que aquest marc preocupi excessivament els principals
operadors. Més aviat al contrari. La solidesa financera que han

assolit aquestes empreses en els darrers anys d'elevats beneficis i
un escenari amitjà i llarg termini que descarta repunts significatius
del preu del diner són elements que aconsellen mantenir un estoc

més o menys estable d'oferta disponible.

Aquest escenari, a més de restar protagonisme als petits opera
dors, presenta una doble i novedosa vessant des delpunt de vista

de la demanda. D'una banda, u assegura una disponibilitat relati
vament important i permanent d'oferta residencial en el mercat
lliure; de l'altra, pot contribuir, especialment en la fase menys di
nàmica del cicle, a una major estabilitat dels preus de venda.



Places

d'aparcamee

Llicències d'obres

Sostre

IliMirgl~~
previst a les llicències d'obres aprovades (m2)

Sostre nou
Reforma

• -101~111111~.~~~~~~111r~!

1988 275.752 210.327 59.141 56.149 32.542 47.953 681.864 140.903 822.767
1989 480.800 403.524 174.196 79.260 59.436 94.756 1.291.972 114.772 1.406.744
1990 451.787 629.003 241.413 267.339 301.827 111.789 2.003.158 202.625 2.205.783
1991 252.847 435.874 122.016 202.940 127.512 55.567 1.196.756 147.425 1.344.181
1992 192.105 278.695 110.557 86.292 82.541 50.917 801.107 194.087 995.194

1993 286.341 507.874 119.905 105.890 106.016 57.222 1.183.248 375.741 1.558.989
1994 230.622 355.673 70.140 14.975 58.245 30.403 760.058 243.554 1.003.612
1995 337.926 430.047 193.079 11.795 56.219 37.633 1.066.699 304.241 1.370.940
1996 298.914 202.588 86.594 19.358 39.660 16.612 663.726 325.598 1.080.468

1997 555.174 437.184 230.673 22.627 56.765 108.859 1.411.282 325.985 1.737.267
lr. tr. 162.507 86.336 35.199 600 32.993 29.712 347.347 84.008 431.355
2n. tr. 135.269 50.389 29.799 6.858 4.698 11.771 238.784 107.250 346.034
3r. tr. 119.871 50.496 40.545 4.820 17.676 29.908 263.316 80.959 344.275
4t. tr. 137.527 249.963 125.130 10.349 1.398 37.468 561.835 53.768 615.603

1998 579.302 281.106 102.442 16.277 91.198 73.465 1.143.790 422.608 1.566.398
lr. tr. 93.914 37.299 13.795 2.795 1.242 28.856 177.901 74.031 251.932
2n. tr. 244.182 117.925 53.169 590 15.021 15.077 445.964 79.600 525.564
3r. tr. 94.364 62.306 15.360 262 62.877 11.516 246.685 159.016 405.701
4t. tr. 146.842 63.576 20.118 12.630 12.058 18.016 273.240 109.961 383.201

1. Fins l'any 991 inclou el sostre de nova planta dels projectes d'ampliació.
2. Apartir de 1996canvia la classificació per usosien els diferents epígrafs escomptabilitzen els usos assignats perplantes. Eltotal recull la resta d'usos iperaixò potser supenor al sostre nou més
el de reforma iampliació. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Habitatges i places d'aparcament
Habitatges

nous amp. i reforma

1992
1993
1994
1995
1996

1997

1998

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1.815

2.761
2.483

3.978
3.348
5.795

6.112

1.064
2.536

1.000
1.512

98

689
349

927
1.053

874

1.297

268
246
325
458

1.913

3.450

2.832
4.905

4.401

6.669

7.409
1.332

2.782
1.325

1.970

11.499
19.609
14.202
15.642

6.521

15.199

10.336
1.724

3.974
2.384
2.254

Nota: El Servei de Control de l'Edificació ha revisat lesdades d'habitatges de 1996 i 1997. Per
aquest motiu, no coincideixen amb les publicades fins ara.

El protagonisme de les promocions residencials i el creixement
del sostre de reforma i ampliació són els dos aspectes més
rellevants de l'activitat de les llicències d'obres durant el 1998.

Com si haguessin de complir una regla no escrita, les dades de
llicències d'obres majors aprovades al llarg del 1998 vénen a con

firmar el que ha estat la tònica dominant en l'evolució del sostre
previst al llarg de la dècada: a un any d'expansió l'ha seguit un de

contracció, i viceversa. Aquest ritme oscil.lant, en principi poc
compatible amb una tendència que es pugui qualificar clarament
d'expansiva, s'explica per la singularitat d'unapart important dels
projectes que s'han incorporat a laciutat en aquests darrers anys i
tambéperquè elperíode de maduració de lamajoria dels projectes
construïts supera l'any.

milers m2

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nova planta =Reforma iampliació

Sostre previst a les llicències d'obres

Així, l'aprovació d'expedients de la magnitud de Glòries,
Diagonal o el Port Vell fa difícilqualsevol comparació del període
en què es produeix l'aprovació amb anys precedents o posteriors;
especialment si aquests projectes s'aproven de cop i no fragmenta
dament -com s'està fent amb les promocions residencials del
FrontMarítim o de Sagrera-SantAndreu. En qualsevol cas, i amb
independència d'aquests grans projectes que formen part del que
s'anomena la segona transformació, a la ciutat es continuen apro
vant projectes de construcció que, en total, representen un volum
de sostre considerable. Els 1,6 milions de m2 previstos al llarg del
1998 suposen una dotació molt important -la tercera de la dèca
da- en termes de sostre total, si bé és clarament inferior -un 9,8
per cent- a la corresponent al 1997.
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Sostre total previst a les llicències d'obres per districtes (1998) (m1)
lyr t

1. Ciutat Vella 64.508 13.280 10.531 1.167 18.519 2.764 110.769

2. L'Eixample 107.217 34.870 25.893 5.725 48.068 4.539 226.312

3. Sants-Montjuïc 52.597 31.652 10.099 11.097 34.057 66.988 206.490
4. Les Corts 18.455 6.250 2.423 10.615 35.600 8.336 81.679

5. Sarrià-Sant Gervasi 81.764 43.357 8.982 391 3.897 25.302 163.693
6. Gràcia 35.049 23.037 4.670 5.291 8.102 7.974 84.123
7. Horta-Guinardó 63.639 38.087 6.956 768 12.880 3.582 125.912
8. Nou Barris 31.532 11.220 5.924 75 3.821 2.929 55.501
9. SantAndreu 107.956 37.790 15.737 1.015 892 14.633 178.023

10. Sant Martí 176.329 83.876 36.624 1.762 9.795 25.510 333.896

Barcelona 739.046 323.419 127.839 37.906 175.631 162.557 1.566.398

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Sostre previst a les llicències d'obres durant el 1998

Nou Reforma i ampliació

INE Residencial Aparcaments =Locals comercials

= Indústries =Oficines =Equipaments, hotels i altres

Aquesta evolució global negativa és resultat de dues evolucions
ben diferenciades: les que han seguit el sostre de nova planta per
una banda, i el de reforma i ampliació per una altra. Mentre que el
primer -sotmès a les osciltacions que dicten els grans projectes
ha disminuït un 19 per cent en relació amb un any enrere, el segon
haexperimentat un creixement espectacular, del 30per cent, fins a

assolir la dotació anual més important des que s'inicià aquesta sè
rie estadística. La creixent impórtància del sostre de reforma i am
pliació en l'activitat constructiva de la ciutat s'emmarca en un con

text de major preocupació pel manteniment i la conservació del
patrimoni urbanístic. Que any rera any augmenti el nombre de in2
que es reformen, i que, a banda d'edificis residencials també es

reformin indústries, oficines i equipaments -en total, aquests tres
usos han crescut un 143,2 per cent en relació amb el 1997-, és una
molt bona notícia per a la ciutat.

A banda d'aquest creixent protagonisme del sostre de reforma,
les dades de llicències d'obres majors concedides al llarg del 1998
tornen a ressaltar el paper impulsor de l'edificació residencial so
bre la resta d'usos. Un paper que encara cobra més rellevància
quan es constata que és pràcticament l'únic tipus de sostre que
creix en el segment de nova planta.
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Habitatges de nova planta aprovats
nombrehabitatges
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En total, la meitat del sostre nou previst correspon a les 398
promocions residencials que s'han aprovat al llarg de l'any. En
conjunt, aquestes promocions sumen 6.112 habitatges, un 5,5 per
cent més que l'any passat. Les excellents perspectives de cara a

l'adquisició d'habitatges que proporciona tant la confiança de la
demanda en la conjuntura econòmica com les condicions finance
res en la concessió de crèdits hipotecaris han contribuït a aquesta
expansió de l'oferta residencial.

Una anàlisi territorial del sostre previst revela que Sant Martí
és, amb molta diferència, el districte quemés n'hi aporta -un 21,3
per cent-,gràcies als diferents projectes que formen el FrontMa
rítim i DiagonalMar. Amb un model ben diferent, de nombrosos
projectes d'envergadura menor, u segueix el districte de l'Eixam
ple, amb un 14,4 per cent del sostre total. A l'extrem oposat es
troba Nou Barris, un districte on es concentren nombroses obres
urbanístiques i d'arranjament d'espais públics, però poc rellevant
durant el 1998 en termes de sostre edificable en construcció, ja que
només concentra un raquític 3,5 per cent del sostre total previst a
la ciutat.
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Preus al mercat immobiliari: habitatges i places d'aparcament

Evolució dels preus al mercat immobiliari residencial

keríode

Preu de venda (ptes./m2)

Nova

planta

Segona mà

Preu

d'oferta
Preu

transacció
Preu

pondera

Preu d

1986
1987
1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995
1996
1997

19981

70.852
94.994
141.090
190.543

203.274
213.920
229.614
234.238

233.907
243.027
238.474
240.787

255.508

57.814
79.456
132.815
163.205

195.829
205.465
214.459
207.501

212.757
227.409
214.826.
224.982

246.440

150.554
190.107

184.900

197.475
203.962
198.462
204.012

241.462

169.564
201.959
199.701

208.405
215.682
210.466
215.045

245.676

315
356
468
653

822
1.005
1.109
1.031

954
919
903
904

875

Pel 1998 les dades de lloguer només inclouen fins al setembre.

Font: Tecnigrama, Departament d'Estudis Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona, Forcadell,
A. Jover, Cambra de la Propietat Immobiliària i elaboració pròpia.

Evolució recent dels preus dels habitatges

Malgrat els elevats nivells de producció d'habitatges,
el fort creixement de lademanda residencial -recolzada
en el bon clima econòmic i en la disminució del cost efectiu
del finançament- impulsa els preus de venda a l'alça,
tant en el mercat nou com en el de segona mà.

La forta acceleració que ha experimentat el subsector de la

construcció residencial al llarg del 1998 s'assenta sobre la base
d'un clima econòmic general positiu. La progressiva davallada
dels tipus d'interès ha continuat estimulant una demanda d'habi
tatges que s'havia anat enfortint a mesura que millorava tant la
situació al mercat laboral com el poder adquisitiu de les econo

mies domèstiques.En aquest context de demanda vigorosa i forta
dinàmica transaccional cal situar les incipients tensions de preus,
tant de materials imà d'obra, com de producte final.

Efectivament, al llarg de11998 els preus dels habitatges a Barce

lona han abandonat la tendència esmorteïda dels darrers anys i

han virat clarament a l'alça, amb augments més notables en el
mercat de segona mà que en el segment dels habitatges nous.

Aquest augment, que no se cenyeix a Barcelona sinó que és ge
neralitzat, ha trencat la fase d'estancament que havia caracteritzat
la pràctica totalitat del decenni -en realitat, els preus havien da

vallat en termes constants des del 1992-, ja que l'augment de
preus registrat el 1998 és, en termes reals, el més important des de

finals de la dècada passada, quan va concloure l'extraordinària
fase alcista de preus que va capgirar la situació delmercatimmobi
liari a Barcelona i a moltes altres ciutats d'Espanya. Aquest tren
cament de l'atonia dels darrers anys amb un rebrot alcista dels
preus contrasta amb la inflació registrada, que s'ha situat al nivell
més baix registrat en els darrers trenta anys a Espanya.
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Font:Tecnigrama,Departament d'Estudis Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona iForcadell.
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Evolució del preu dels habitatges (ptes./m2)
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En concret, en el segment de nova planta els preus han accen

tuat la tendència ascendent que ja havien manifestat al llarg de la
primera meitat de l'any.Durant el segon semestre, els preus mit
jans han crescut un 7,6 per cent i s'han situat lleugerament per
sobre de les 260.000 ptes./m2. En conjunt, l'increment anual mitjà
registrat és del 6,1 per cent, el creixementmés important en ter

mes nominals del darrer quinquenni.

En elmercat de segona mà, les variacions a l'alça detectades són
d'abast superior, coma fidel reflex del gran dinamisme que es re

gistra en aquest segment del mercat, amb elevadíssims volums de
compravenda. Els increments registrats en els preus d'oferta -un
9,5 per cent- i en els preus efectivament pagats a les transaccions
realitzades -un 18,4 per cent- apropen notablement els preus
d'aquest segment demercat al de nova construcció. Un fet que no
ésnou-ja es va registrar l'any 1988 i 1990- i que està relacionat
amb la rapidesa amb la qual els propietaris d'aquest atomitzat
mercat traslladen la millora d'expectatives als preus, així com amb
la creixent competència que troben les empreses que hi operen.
Sobretot en un escenari de forta pressió de la demanda i, en parti
cular, d'una d'específica que només troba en aquest mercat -per
ubicació, característiques de la finca o preu- el producte que sa

tisfà les seves necessitats.



Preu de lloguer dels habitatges a Barcelona

Distriele-~L~
Ciutat Vella

(ptes./m2/mes) Nombre de

contract. (%)
783 805

1i1.11.807 808 10,9
2. L'Eixample 879 856 876 25,8852
3. Sants-Montjuïc 895 891 869 860 10,9
4. Les Corts 1.158 1.101 1.053 1.045 3,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.124 1.095 1.094 1.040 10,5
6. Gràcia 942 905 938 898 10,9
7. Horta-Guinardó 933 888 875 826 7,5
8. Nou Barris 1.037 1.011 971 825 5,2
9. Sant Andreu 894 887 834 767 5,4
10. Sant Martí 893 878 877 857 9,3

Barcelona 100,0
Lloguer/m2 919 903 904 875

Llog. mitjà contractual 58.811 59.496 59.633 59.029
Superfície mitjana (m2) 69 70 70 71

' Les dades de 1998, que només inclouen fins al setembre, s'han elaborat a partir d'una base

lleugerament diferent a la utilitzada anys anteriors.
Font: Agustí Jover, DGACAH iCambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Crèdit bancari per a adquisició d'habitatge i tipus d'interès
Crèdit (milers de milions ptes.) tipusd'interès (%)
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Nota: Saldosa final de període. Tipus d'interès hipotecaridel conjunt d'entitats.
Font: Banco de España i elaboració pròpia.

El segment del lloguer és, de moment, aliè a les tensions que es

registren en el mercat de compravenda. Però, en canvi, pateix els
efectes de l'extraordinari atractiu que ha desenvolupat darrera
ment l'opció de compra sobre la de lloguer. Els preus disponibles
fins al setembre —que cal analitzar amb prevenció donat que
s'han produït lleugeres modificacions en el tractament de les da
des— mostren una petita retracció. No és d'esperar que a curt ter

mini es produeixin substancials modificacions en els preus de llo

guer vigents per als nous contractes, si bé la reducció del parc que
s'està registrant coma conseqüència de l'augment del nombre de
transaccions —malgrat els esforços de l'administració local, que
promou la construcció de noves promocions de lloguer adreçades
als joves— pot generar tensions de preus a mitjà i llarg termini.

Evolució del preu dels habitatges i del tipus
d'interès hipotecari

preu (milers ptes/m2) tipusd'interès (°/0)
270 17

260
- 15

250 -

240- -13

230 -

- 11
220 -

210 r.
- 9

200
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'

180 — 5
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— Preu habitatges nous — Preu habitatges 2a. mà (oferta)
— Tipus d'interès hipotecari (total d'entitats)

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

La diferent situació de partida i l'imponent augment de l'oferta
d'habitatges a Barcelona i l'entorn metropolità són dos elements

que inviten a pensar que el cicle de creixement de preus iniciat
el 1998 —que esmantindrà durant el 1999— no és comparable
al registrat durant la segona meitat dels vuitanta.

Hi ha dos elements que contribueixen a donar forma a la idea de
que aquest increment, més que puntual, constitueix l'inici d'un
nou cicle expansiu. D'una banda, es tracta d'un fenomen genera
litzat: en el mercat de nova planta tots els districtes és un fet
força insòlit que tots es comportin igual— registren variacions a

l'alça en el preu/m2. De l'altra, la diferenciació entre les promo
cions que ja existien i les acabades d'incorporar durant la segona
meitat de l'any revela una important desviació dels preus a l'alça: a
les promocions més noves, el m2 de sostre costa unes 30.000 ptes.
més.

Aquest darrer element constitueix tot un preludi d'una intensi
ficació de la tendència alcista dels preus pel 1999 que difícilment
assolirà les dimensions de la que es registrà durant la segona mei
tat dels vuitanta. En primer lloc, perquè la situació de partida és
ben diferent, ja que una part important de l'augment de preus que
es registrà aleshores serví als constructors per recuperar-se d'una
llarga etapa prèvia de davallades en termes reals. A diferència d'a
quella situació, l'oferta és molt abundant i, a més, els preus de
venda s'han mantingut estancats en aquests darrers anys a uns ni
vells força elevats i, per tant, ni els subministradors de matèries
primeres ni els constructors s'han de rescabalar d'una situació es

pecialment negativa en termes d'activitat empresarial.
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Prcus al mercat immobilkui

Costos de construcció i preus de venda
variació (%)
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Font:Tecnigrama iMFOM.

En segon lloc, perquè en els increments que es registren actual
ment hi té molt a veure l'estratègia que adopten els promotors per
no deixar escapar part del marge efectiu que suposa per a la de
manda la davallada dels tipus d'interès i, en especial, del benefici
psicològic que representa en termes d'un menor cost d'accés a

l'habitatge en propietat. Especialment en un context de notable

confiança en la situació econòmica i amb un destacable afany de
compra per part de la demanda, tant de la que ha vist redreçar la
seva economia gràcies a lamillora de l'ocupació comde la que vol
realitzar uns actius financers que s'han revaloritzat o de la que s'ha
d'afanyar a invertir abans de l'entrada en vigor de l'euro. És, per
tant, una estratègia que fàcilment es pot reconduir en cas que s'a
febleixi l'impuls de la demanda.

En tercer lloc, cal recordar que l'actual fase expansiva dels
preus es basa en el bon moment de l'economia en general; una
situació que impulsa moltes de les decisions de compra i endeuta
ment que prenen les economies domèstiques. Un augment impor
tant dels preus frenaria la demanda d'habitatge, i, en especial, la
del segment alt i mig-alt, que ha quedat clarament afectada pels
canvis introduïts en la legislació de la desgravació fiscal per l'ad
quisició d'habitatge habitual. A més, cal considerar que l'impacte
d'aquests hipotètics augments de preus recaurien en exclusiva so

bre els compradors, que araja no podrien confiar en una davallada
dels tipus d'interès semblant a la registrada en els darrers anys per
alleugerir o compensar uns esforços econòmics comparativament
molt més feixucs.
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Preus, salaris i IPC
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Per últim, cal considerar que l'adopció d'una estratègia genera
litzada d'increment dels preus per part dels promotors pot ser in
terpretada com una reacció tècnica avançada a la retracció anun

ciada de la demanda. Una disminució efectiva del nombre de
compradors que provindria, per un cantó, perquè una part molt
important de la demanda insatisfeta que s'havia acumulat des de
la segona meitat dels vuitanta ja ha anat trobant els productes que
desitjava als preus que podia pagar, i, per l'altra, pels indicis que
mostren que, en termes demogràfics, en uns cinc anys començaran
a disminuir les cohorts en edat de formar una llar. Tanmateix, cal
considerar que la creixent disminució de la dimensió mitjana de
les llars i la progressiva importància de les migracions exteriors
són elements que actuen en sentit contrari.

Els tipus d'interès hipotecaris assoliren al Ilarg del 1998,
per sisè any en la dècada, mínims histèrics. Aquest procés
descendent dels tipus ha convertit la compra d'un habitatge
en unaopció molt atractiva per a una demanda amb creixent

confiança en la situació econòmica.

Com s'ha dit abans, l'element fonamental de l'actual fase ex

pansiva del sector de la construcció és l'excel-lent predisposició de

la demanda per adquirir tant habitatges nous en oferta com d'al
tres de pertanyents al mercat secundari, tant per a ús habitual com
per a ús turístic o inversió. Hi ha diverses sèries estadístiques que
donen fe d'aquesta fortalesa i determinació de la demanda. Per un
cantó, encara es continua accelerant el creixement del crèdit con
cedit pel sistema bancari per a l'adquisició d'habitatge habitual a

Espanya. Després de tota una dècada d'expansió contínua, regis
tra un increment interanual al setembre del 1998 del 23 per cent.
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Font: Dades dels APIS facilitades per laDGACAH.

Per un altre cantó, les dades d'hipoteques registrades mostren
com la sèrie d'habitatges hipotecats en finques urbanes flexiona
lleument a la baixa, però esmanté a prop dels elevadíssims nivells
que s'assoliren el 1997. Aquestes dades contenen dos elements im
portants a destacar. D'una banda, el creixement de l'import mitjà
de les hipoteques concedides per habitatge: del 1994 ençà ha aug
mentat en gairebé tres milions a la província de Barcelona i gaire
bé dos a Espanya. Els imports mitjans -10,9milions de pessetes a

laprovíncia de Barcelona, 10,2 milions a Catalunya i 9,2 milions a

Espanya- revelen clarament les diferències de nivells de preus
vigents a cadascuna de les tres àrees tractades.

L'altre element important a ressaltar és la superior dinàmica de
transmissions que es dóna a laprovíncia de Barcelona en relació
amb Catalunya i Espanya. Si en termes de població la província de
Barcelona representa un 11,7 per cent del total de la d'Espanya, la
proporció d'hipoteques constituïdes el 1998 ésclarament superior,
amb un 18 per cent. Un bon exponent que aquesta fase expansiva
del sector, tant en termes de construcció com de vendes, ha tingut
una significativa incidència a la província de Barcelona. Un fet
molt important, que mostra un cert desfasament temporal en l'ex

pansió del mercat de Barcelona amb el d'altres zones, i que s'ex

plica per la menor incidència que han tingut a Barcelona els ajuts
públics directes en l'adquisició d'habitatge habitual i, en especial,
elPla de l'Habitatge.

Al darrere d'aquesta expansió del crèdit hipotecari i de l'aug
ment de l'import del crèditmitjà rau, com és conegut per tothom,
una evolució descendent dels tipus d'interès d'una magnitud tal
que la converteix -juntament amb el control de la inflació- en
una de les notícies econòmiques més importants d'aquesta darrera
dècada en el nostre país. L'evolució d'aquestes dues variables,
juntament amb la correcció d'altres desequilibris macroeconò

mics, han permès que Espanya accedís algrup de països que parti
cipen en la creació de la Unió Econòmica i Monetària.

Habitatges
illeini

hipotecats en finques urbanes

BCN (prov) Catalunya Espanya
illr~ 11111101~~1~1~11111~

1994 69.381 94.434 331.200

1995 60.529 82.560 403.600

1996 67.965 91.853 412.982

1997 83.917 113.387 479.237

1998 76.021 105.626 423.427

lr. tr. 20.142 27.705 111.985
2n. tr. 19.038 26.463 109.030
3r. tr. 18.774 26.050 103.561
4t. tr. 18.067 25.408 98.851

port ons pessetes)
1994 8,0 7,7 7,4
1995 8,3 7,9 7,4
1996 9,1 8,7 7,9
1997 9,9 9,5 8,5

1998 10,9 10,2 9,2
lr. tr. 10,7 10,1 9,0
2n. tr. 10,5 10,0 9,1
3r. tr. 10,9 10,4 9,3
4t. tr. 11,2 10,6 9,6

Font: Elaboració pròpiaa partir de dades de l'INE.

Ja hem analitzat moltes vegades l'impacte que ha suposat en
aquests darrers anys ladisminució del cost financer en l'adquisició
d'un habitatge, que, a grans trets, ha significat una rebaixa en la
quota mensual a pagar prou important com per animar a entrar

efectivament al mercat una bossa de demanda potencial a la que
els preus de venda i els elevats tipus d'interès havien dissuadit al
menys fins ben entrats els noranta. Així ho reflecteixen també les
dades de crèdit bancari concedit per finalitats, quemostren comal
llarg dels darrers anys l'hipotecari és el segment que més ha cres
cut i al qual s'ha abocat un major nombre de famílies espanyoles.
Totaixò, en un context de forta competència entre les entitats fi
nanceres en aquest segment del finançament hipotecari al sector
privat. A l'apartat següent d'aquesta publicació es pot trobar el
detall de les dades i l'anàlisi de l'impacte de la davallada dels tipus
d'interès en l'accessibilitat a l'habitatge.
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Evolució de l'oferta d'habitatges de nova planta'

1. Ciutat Vella 195 180 191 340 284
2. L'Eixample 777 622 929 1.105 1.602
3. Sants-Montjuïc 733 802 674 908 1.020
4. Les Corts 242 349 461 470 450

5. Sarrià-Sant Gervasi 290 227 489 601 665
6. Gràcia 286 223 249 268 293

7. Horta-Guinardó 619 575 559 561 372
8. Nou Barris 118 157 124 322 343
9. Sant Andreu 411 263 253 428 563

10. Sant Martí 2.603 3.035 3.047 1.238 1.570

Barcelona 6.274 6.433 6.976 6.241 7.162

Habitatges/promoció 26,7 29,5 29,7 20,1 19,5
1

Oferta referida al segon semestre de cada any.
Font: Tecnigramai elaboració pròpia.
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Tipologia de les noves promocions (2n. sem. 1998)

Tipologia
de les promocions (%)

Dimensió
mitjana

i es/

1. Ciutat Vella 0,0 100,0 100,- 16,2
2. L'Eixample 0,8 99,2 100,- 18,0
3. Sants-Montjuïc 5,2 94,8 100,- 17,6
4. Les Corts 10,7 89,3 100,- 17,5
5. Sarrià-Sant Gervasi 7,1 92,9 100,- 23,4
6. Gràcia 16,2 83,8 100,- 9,3
7. Horta-Guinardó 7,1 92,9 100,- 12,2
8. Nou Barris 0,0 100,0 100,- 22,6
9. Sant Andreu 5,1 94,9 100,- 24,9

10. Sant Martí 0,0 100,0 100,- 29,6

Barcelona 4,3 95,7 100,- 19,7

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Anàlisi delmercat de nova planta
La fortalesa i la determinació de la demanda d'aprofitar
unes condicions d'accés que es comparenmolt favorablement
amb les existents deu anys enrere fa que promotors i constructors

posin al mercat l'oferta més àmplia des dels setanta.

Informar sobre l'espectacular augment de l'oferta d'habitatge
nou a Barcelona no és cap novetat. Tant les dades de llicències
d'obres com les de projectes visats o aquestes que presentem aquí
d'habitatges que es troben al mercat i formen part efectiva de l'o
ferta han mostrat una tendència ascendent en els darrers anys. Els
10.196 habitatges que es trobaven en procés de venda durant la

segona meitat del 1998 representen un autèntic rècord absolut que
només s'iguala si ens remuntem a la dècada dels setanta. I s'iguala
només en volum d'habitatges construïts en termes absoluts, quant
que tant el model de creixement d'oferta com les condicions de
mogràfiques, urbanístiques i de mercat immobiliari tenen poques
semblances amb la situació actual.
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Localització de l'oferta nova per districtes
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Per bé que el creixement de l'oferta s'hagi de considerar l'ele
ment més important delmercat immobiliari residencial de Barce
lona dels darrers anys, cal aturar-se breument per analitzar l'ex
traordinari augment que s'ha registrat al llarg del 1998. Durant la
segona meitat de l'any es trobaven en venda 150 promocions i
3.034 habitatges més que un any enrere, el que representa uns in
crements superiors al quaranta per cent en tots dos casos.L'oferta
actual triplica la mitjana anual existentdurant el quinquenni 1986-
90, i quintuplica la de l'any 1987, quan s'inicià el boom dels preus.

Les causes que hi ha al darrere d'aquest canvi d'escala de l'ofer
ta han estat ja àmpliament tractades. L'interès de promotors i
constructors per aprofitar una situació de demanda àmplia i deci
dida a beneficiar-se d'una conjuntura molt favorable quant a con

dicions d'accés, clima econòmic general i a disponibilitat d'oferta,
i la idea que els anunciats rebrots de preus i el fre a la davallada
dels tipus d'interès poden retreure lademanda en els propers anys
han provocat una concentració extraordinària de projectes resi
dencials que, en cas que no haguessin coincidit aquest seguit de
circumstàncies favorables, probablement s'haurien desenvolupat
en un període de temps més llarg.



Preu dels habitatges de nova planta (2n. semestre 1998)
Superfície

. . Preu de venda (ptesán2) Preu de venda dels habitatges (milions ptes.)
tiuíiiî variació' (°/0) preu" ffl=r- - màxim

1. Ciutat Vella 92,0 230.339 5,6 201.567 11,0 21,1 40,0
2. L'Eixample 106,8 283.795 9,2 295.279 16,0 30,1 70,0
3. Sants-Montjuïc 101,5 220.342 5,2 251.905 13,0 22,0 44,5
4. Les Corts 134,6 322.378 21,3 382.204 12,2 48,8 226,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 146,5 394.707 0,2 427.288 21,2 58,2 117,0
6. Gràcia 114,9 250.233 7,0 291.519 13,5 27,7 50,0
7. Horta-Guinardó 106,7 237.577 6,5 248.172 15,0 24,9 49,5
8. Nou Barris 103,3 224.181 8,0 246.220 12,4 23,2 40,0
9. Sant Andreu 104,0 224.129 10,8 246.767 14,9 23,0 37,0

10. Sant Martí 101,9 225.692 6,1 263.989 10,6 22,9 47,3

Barcelona 109,6 260.976 7,6 281.389 10,6 29,3 226,0

Variació (2n. semestre 1998/2n. semestre 1997).
Preu mitjà dels habitatges a les noves promocions acabades d'incorporar durant el 2n. semestre de 1998.

Font: Tecnigrama i elaboraciópròpia.
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Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Així, els promotors s'han animat a construir tota mena de pro
mocions -grans i petites-, a qualsevol indret de la ciutat, con
vençuts que hi ha prou demanda com per absorbir tant productes
d'alta qualitat com productes moltmés senzills. Sens dubte, el di
namisme de les transaccions i l'increment de punts de compraven
da adreçats sobretot al mercat de segona mà refermen la idea que,
sigui demanda de primer habitatge després de passar pel lloguer,
sigui demanda de millora o per independitzar-se de la llar familiar,
ara hi ha moltes possibilitats que la demanda absorbeixi els nous

productes que els promotors estan posant al mercat.

Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges (2n. semestre 1998)

çgrfkr
Evolució del preu mitjà dels

habitatges (ptes/m2)
Ti disminueix

esmanté

augmenta

Evolució de l'oferta

d'habitatges

•

•

disminueix

esmanté

augmenta

Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.
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Amb models urbanístics ben diferenciats, tots els districtes
es beneficien del creixement de l'oferta, si bé l'Eixample
i Sant Martí estan resultant especialment atractius
per als constructors.

Simplificant molt, hom podria dir que actualment qualsevol so
lar lliure o recent alliberat d'altres usos sembla bo per a construir
un edifici residencial. Tant els petits i escassos solars que s'obte
nen als teixits consolidats de l'Eixample o als cascos antics de Grà
cia, Horta o Sants, com les illes que es creen al Front Marítim del
Poblenou contribueixen a afegir nous habitatges a l'oferta. Per

primercop des que s'elabora l'estudi que aquí es presenta, l'oferta
augmenta a tots els districtes, amb una increments que van del 9,1
de Les Corts al 72,5 per cent de Sant Andreu.

L'Eixample i Sant Martí són, amb els dos models ben diferents
suggerits anteriorment, els districtes que disposen de més oferta
nova, amb un 46 per cent dels habitatges i un 40,4 per cent de les
promocions. Actualment són els dos districtes més poblats de Bar
celona i tot indica que ho continuaransent; en particular, les diver
ses operacions urbanístiques que s'estan duent a terme a Sant
Martí al llarg de tota la dècada —que s'inicià amb les promocions
de la Vila Olímpica i que ha continuat amb l'obertura de laDiago
nal, el Front Marítim i Diagonal Mar— orientades a la consolida
ció d'un nou teixit residencial, inviten a pensar en un notable aug
ment de població resident a mitjà termini.

A l'extrem oposat, però igualment digne de menció, es troba
Ciutat Vella, un districte que ha passat de no tenir cap promoció
nova a tenir-ne al voltant de vint cada any. Tot un rècord, donat
que es tracta d'un teixit totalment consolidat i urbanitzat, on

aquests darrers anys s'han guanyat espais públics a còpia d'ender
rocar edificis en mal estat i on es dediquen molts esforços a la
rehabilitació del parc existent. Totes aquestes operacions estan

servint per una progressiva regeneració urbanística del districte
amb ella, una millora de l'entorn social i de les condicions de vida
dels residents. Uns aspectes, que, al seu torn, actuen com a me

canismes d'atracció tant de noves inversions com de nous resi
dents.
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La superfície mitjana dels nous habitatges es manté estable
a l'entorn dels 110 m2 construïts, alhora que es generalitza
l'augment de preus a tots els districtes.

L'anàlisi estadística dels més de deu mil habitatges comptabi
litzats durant el segon semestre del 1998 ofereix un producte tipus
amb les següents característiques: es tracta d'un habitatge que té
uns 110m2 de superfície construïda, costa 29,3 milions de pessetes
i forma part d'una promoció plurifamiliar d'uns 20 habitatges. El
més usual és que aquest habitatge tingui tres o quatre dormitoris i

que la promoció disposi de places d'aparcament.



Distribució dels habitatges per intervals de preu i nombre de dormitoris (%) (2n. semestre 1998)

Interval de preu
Nombre de dormitoris

Total

tges
15 o menys 5,8 59,7 26,3 8,3 0,0 100,-
15-20 2,2 24,1 44,4 29,3 0,0 100,-
20-25 0,0 13,7 47,2 39,1 0,0 100,-
25-30 0,0 5,0 39,1 55,9 0,0 100,-
30-50 3,5 2,9 19,9 70,8 2,9 100,-
50 o més 0,0 0,0 20,5 50,3 29,2 100,-

Total habitatges 1,6 13,6 36,5 46,1 2,2 100,-

Distribució dels habitatges

Districte

per districtes i preu (%)
Preu (milions de pies) .

(2n. semestre 1998)

Totalmenys de 15 15-20 , 20-25 25-30 1-50 50 o més

1. Ciutat Vella 25,9 39,1 6,5 16,2 12,4 0,0 100,-
2. L'Eixample 0,0 13,6 19,2 24,8 38,1 4,4 100,-
3. Sants-Montjuïc 5,8 41,7 43,2 6,4 3,0 0,0 100,-
4. Les Corts 0,8 3,7 8,6 24,6 54,0 8,4 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 0,0 0,0 3,7 1,8 51,9 42,6 100,-
6. Gràcia 5,8 2,9 20,9 45,9 24,4 0,0 100,-
7. Horta-Guinardó 1,2 19,1 43,5 16,3 19,9 0,0 100,-
8. Nou Barris 8,3 45,1 20,6 23,9 2,2 0,0 100,-
9. Sant Andreu 8,6 27,2 57,1 5,0 2,1 0,0 100,-

10. Sant Martí 8,1 24,9 29,9 23,5 13,6 0,0 100,-

Total Barcelona 5,1 21,8 27,4 17,9 22,3 5,5 100,-
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tecnigrama.

Tal com s'apuntava en l'informe del primer semestre de l'any,
es confirma l'estabilització de la dimensió mitjana dels habitatges
després d'un seguit d'anys de reducció contínua. Per tercer any
consecutiu, la mitjana anual de la superfície construïda dels habi
tatges se situa entre 110-112 m2, si bé cal destacar que els nous

habitatges que s'han incorporat en la darrera meitat de11998mos
tren indicis d'una represa de la tendència descendent.

Les diferències per districtes -que constitueixen tant una seg
mentació territorial com de tipologia de producte- revelen que
l'oferta existent no és només àmplia quant a volum, sinó també
quant a qualitat a nivell d'acabats i possibilitat de triar-los, dispo
nibilitat de trasters o de serveis comunitaris com piscina o solà
rium, etc. Tots aquests elements intervenen en la formació dels
preus i, amb l'amplíssima dispersió que mostren -s'hi poden tro
bar habitatges nous de 10,6 a 226 milions-, ja reflecteixen que hi
ha cabuda per a pràcticament qualsevol segment de demanda, bé
sigui molt austera o molt exquisida.

Així, els habitatges situats a Sarrià-Sant Gervasi i a Les Corts
són, en conjunt, força diferents dels de la resta de la ciutat: són
bastant més grans -uns 35 m2 més- i costen uns quants milions
més -uns 25, és a dir, aproximadament el doble. La resta de dis
trictes ofereix un ventall de preus molt més homogeni, ja que os
cil.la entre els 21,1 milions de CiutatVella i els 30,1 de l'Eixample.
Això explica que gairebé tres de cada quatre habitatges en oferta
tinguin un preu de venda inferior als 30milions de pessetes en què
pràcticament se situa la mitjana de la ciutat.

Ja s'ha destacat anteriorment la novetat que representa que els
preus mostrin alhora la mateixa tendència a tots els districtes; els
preus creixen arreu, si bé a Sarrià-Sant Gervasi és un increment
tan insignificant que s'ha de considerar un estancament. Tota la
resta reix força per sobre de la inflació i, en particular, destaca
l'increment de Les Corts -un 21,3 per cent- i de Sant Andreu
-un 10,8 per cent. En el primer cas, les oscil.lacions de preus de
penen molt de les desviacions de l'oferta i, en particular, de l'exis
tència d'un nombre important de promocions d'alta categoria. En
el segon, l'increment detectat s'emmarca en una trajectòria que té
per objectiu que els preus se situïn a un nivell semblant al dels
districtes veïns. Cal no oblidar que amb aquest increment abando
na la darrera posició en termes de preu/m2; una posició que, amb
l'única excepció del 1995, ha ostentat en els darrers vuit anys.
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Preu de les places d'aparcament en edificis residencials

mitjà

de nova planta (2n.
Tipologia de l'oferta (`)/0)'

semestre 1998)

Districte

Preu
• •

.

.

1. Ciutat \ ella 2,4 -4,0 66,7 0,0 33,3 100,-
2. L'Eixample 2,7 0,0 24,2 2,3 73,4 100,-
3. Sants-Montjuïc 2,0 -13,0 37,2 3,9 64,9 100,-
4. Les Corts 2,6 -3,7 17,9 10,7 71,4 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 3,2 6,7 2,4 33,3 64,3 100,-
6. Gràcia 2,5 8,7 32,4 21,6 46,0 100,-
7. Horta-Guinardó 2,4 0,0 19,1 11,9 69,1 100,-
8. Nou Barris 2,3 -4,2 18,2 4,6 77,3 100,-
9. SantAndreu 2,2 -4,3 12,8 12,8 74,4 100,-

10. Sant Martí 2,1 -4,5 12,4 7,4 80,3 100,-

Barcelona 2,4 -4,0 22,1 9,3 68,7 100,-

La distribució de les places d'aparcament en tres categories fa referència a si les promocions residencials disposen o no de places d'aparcament i al règim de venda.

Variació (2n. semestre 199812n. semestre 1997).
Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

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

milions de ptes.
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Es frena la davallada dels preus de venda de les places
d'aparcament. Totindica que, amb una mitjana de 2,4 milions
per plaça, els preus ja han tocat fons.

Sota un aparent efecte de continuïtat, les dades de preus de ven
da de les places d'aparcament situades en edificis residencials
nous presenten alguns trets nous. D'una banda, per primera ve

gada en els darrers dotze semestres els preus no es redueixen en

termes nominals: els 2,4 milions a què es va arribar durant la pri
mera meitat de l'any s'han tornat a repetir en la segona. Un fet
més important del que sembla si es considera el fort increment de
l'oferta residencial que s'ha registrat en aquest període.
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Evolució del preu de les places d'aparcament
milions de ptes. variació (°/0)
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Font:Tecnigrama i elaboració pròpia.

Aquest fet suggereix que els preus han tocat fons i que el re
novat impuls descendent de laprimera meitat de l'any -amb un

descens del 9,1 per cent- només va alterar momentàniament els
indicis de trencament de la tendència baixista que ja s'havien re
gistrat al llarg del 1997. I és que després que els preus de venda
s'hagin reduït en 1,2 milions de pessetes en relació amb el màxim
assolit l'any 1992 -un 45 per cent en termes reals-, no es pot
esperar que duri gaire més temps la tendència descendent, que ha
anat en parallel al creixement de l'oferta de places. Sobretot en
un context d'elevadíssims nivells de matriculació de vehicles i de
reducció progressiva de places d'aparcament en superfície, resul
tat de les nombroses operacions de renovació urbanística que s'es
tan fent.



Cost d'accés a l'habitatge

Accessibilitat familiar a l'habitatge a Barcelona

Preu de
venda (ptes.)

(RFD) Renda
familiar

disponible (ptes.)
En% de

la RFD

Finançament Esforç econòmic

Tipus Quotamen
d'interès (%) sual en ptes. SBF

1990
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998

24.315.000
26.246.000
28.937.000

30.198.000

29.159.000
30.517.000
27.673.000
27.650.000

29.250.000

3.371.347

3.642.013
3.978.926
4.183.217
4.434.210
4.722.434
4.958.556
5.181.691

5.492.592

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

7.294.500
7.873.800
8.681.100
9.059.400
8.747.700
9.155.100
6.918.250
5.530.000
4.387.500

2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
1,9
1,4
1,1
0,8

16,7
16,0
15,0
14,0
10,4
11,0
9,5
6,9
5,7

276.789
289.106
303.749
301.619
240.388
260.141
230.507
210.079
217.297

98,5
95,3
91,6
86,5
65,1
66,1
55,8
48,7
47,5

87,3
85,3
82,1
76,7
56,1
57,1
46,8
39,2
38,4

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

12.351.240

13.549.860
17.109.630
16.641.000
17.772.750
17.337.000
17.266.194
17.951.016

22.455.966

3.371.347

3.642.013
3.978.926
4.183.217
4.434.210
4.722.434
4.958.556
5.181.691
5.492.592

3,7
3,7
4,3
4,0
4,0
3,7
3,5
3,5
4,1

3.705.372
4.064.958
5.132.889
4.992.300
5.331.825
5.201.100

4.316.549
3.590.203

3.368.395

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

16,7
16,0
15,0
14,0
10,4
11,0
9,5
6,9
5,7

140.600
149.255

179.598
166.211
146.520
147.789
143.822
136.388
166.824

50,0
49,2
54,2
47,7
39,7
37,6
34,8
31,6
36,4

38,8
39,2
44,7
37,9
30,7
28,5
25,8
22,1
27,3

Nota: El tipus d'interès considerat és el del conjunt d'entitats. El termini d'amortització és de 15 anys. SBF: Sense bonificacions fiscals. ABF: Amb bonificacions fiscals.
Font: Les taules i gràfics d'aquest apartat són d'elaboració pròpiaa partir de dades de Tecnigrama, Forcadell, Departament d'Economia Aplicada de laUAB i Banco de España.

Lamillora de les condicions d'accés a l'habitatge en propietat al
mercat lliure ha estat una de les notícies econòmiques més impor
tants per als barcelonins en aquests darrers anys. Per a les econo

mies domèstiques, és molt satisfactori constatar que el creixement
econòmic o el procés de convergència amb Europa poden tenir
una incidència directa i immediata en la seva economia familiar,
bé sigui mitjançant la creació d'ocupació o la reducció dels tipus
d'interès.

Per a nosaltres també ha resultat molt satisfactori informar en
aquests darrers anys de l'evolució favorable d'aquest indicador, un
dels pocs disponibles que vinculen directament la trajectòria de
variablesmacroeconómiques i de condicions de mercat amb l'im

pacte que representa per a les famílies. Especialment, perquè ha

significat una millora progressiva d'un dels problemes que més
han capficat els barcelonins des de la segona meitat dels vuitanta.
L'accés a l'habitatge en propietat ha passat en només un lustre de
resultar pràcticament inabordable a estar a l'abast d'una part im
portant de lapoblació com és el segment de les rendes mitjanes.

Aquest procés ha estat possible per la coincidència d'un estan

cament dels preus de venda amb una davallada històrica dels tipus
d'interès, .fenòmens als que s'ha afegit una lenta recuperació dels

ingressos iamiliars a mesura que es consolidava el cicle expansiu
de l'economia durant la segona meitat de la dècada. Alhora, l'in
crement quantitatiu de l'oferta i la major dispersió territorial de
les noves promocions ha actuat d'estímul per a unademanda po
tencial a la que la impossibilitat de trobar un producte per un preu
acceptable allà on volia havia dissuadit de convertir-se en deman
da efectiva. La combinació de tots aquests elements i la percepció
que es tractava d'unes condicions excepcionals que difícilment es
perllongarienmolt més temps han dibuixat un escenari de notable
dinamisme del mercat, amb un extraordinari increment de les
transaccions realitzades.
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Accessibilitat familiar a l'habitatge

Preu venda

(milers ptes.)

als districtes de Barcelona

RFD

(milers ptes.) Preu/RFD

Entrada

(1998)
Finançament Esforç econòmic

En milers
de pies.

En % de

la RFD
Tipus Quota men-

d'interès (%) sual en ptes.
En % de
la RFD

1. Ciutat Vella 2.976 7,3 3.263 1,1 5,7 161.58021.750 65,1
2. L'Eixample 30.050 5.888 5,1 4.508 0,8 5,7 223.240 45,5
3. Sants-Montjuïc 21.350 4.870 4,4 3.203 0,7 5,7 158.608 39,1
4. Les Corts 52.200 7.415 7,0 7.830 1,1 5,7 387.791 62,8
5. Sarrià-Sant Gervasi 59.200 7.476 7,9 8.880 1,2 5,7 439.794 70,6
6. Gràcia 27.350 4.404 6,2 4.103 0,9 5,7 203.182 55,4
7. Horta-Guinardó 25.050 5.191 4,8 3.758 0,7 5,7 186.095 43,0
8. Nou Barris 22.750 4.463 5,1 3.413 0,8 5,7 169.009 45,4
9. SantAndreu 22.850 5.187 4,4 3.428 0,7 5,7 169.751 39,3

10. Sant Martí 22.350 5.333 4,2 3.353 0,6 5,7 166.037 37,4

Barcelona 29.250 5.493 5,3 4.388 0,8 5,7 217.297 47,5

1. Ciutat Vella 11.078 2.976 3,7 1.662 0,6 5,7 82.301 33,2
2. L'Eixample 29.155 5.888 5,0 4.373 0,7 5,7 216.591 44,1
3. Sants-Montjuïc 16.792 4.870 3,4 2.519 0,5 5,7 124.748 30,7
4. Les Corts 44.225 7.415 6,0 6.634 0,9 5,7 328.548 53,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 45.159 7.476 6,0 6.774 0,9 5,7 335.485 53,9
6. Gràcia 25.683 4.404 5,8 3.852 0,9 5,7 190.795 52,0
7. Horta-Guinardó 16.939 5.191 3,3 2.541 0,5 5,7 125.841 29,1
8. Nou Barris 11.763 4.463 2,6 1.764 0,4 5,7 87.386 23,5
9. Sant Andreu 18.266 5.187 3,5 2.740 0,5 5,7 135.699 31,4
10. Sant Martí 17.737 5.333 3,3 2.661 0,5 5,7 131.766 29,6

Barcelona 22.456 5.493 4,1 3.368 0,6 5,7 166.824 36,4

Font: Elaboració pròpia.

Després d'un lustre de millora substancial i progressiva,
l'accessibilitat a l'habitatge empitjora lleugerament a causa

del revifament dels preus de venda. Tot i aquest deteriorament
de les condicions d'accés, la situació actual és encara moltmés
beneficiosa per a la demanda que la vigent en els darrers anys.

Aquella percepció s'ha revelat molt encertada. Malgrat que al
llarg del 1998 les rendes familiars han augmentat i els tipus d'inte
rès han continuant lliscant a la baixa, el repunt dels preus ha tren
cat la millora progressiva de les ràtios d'accessibilitat. Com s'ha
vist en detall a l'apartat anterior, tant els preus del segment de
nova planta com els de segona mà han experimentat una flexió a

l'alça després d'un seguit d'anys d'atonia, bàsicamenta causa de la
pressió de la demanda. Per la seva banda, els ingressos de les famí
lies han registrat una trajectòria alcista per l'augment dels nivells
d'ocupació i la millora de les rendes salarials, tal com es dedueix
de les dades dels salaris pactats en conveni i el guany per hora
treballada, que han augmentat força per sobre de la inflació, tanta
Catalunya com a Espanya.
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Pel que fa a l'evolució dels tipus d'interès -el gran protagonista
de la millora de l'accessibilitat en aquests darrers anys-, durant el
1998 han continuant la trajectòria descendent que els ha

caracteritzat en els darrers anys, en el marc del procés de conver
gència dels tipus d'interès pactat pels bancs centrals dels països
que formaran la Unió Monetària Europea. Si bé s'ha esmorteït el
ritme de la davallada després de set anys de descens continu
-amb excepcions puntuals en alguns mesos-, entre desembre
del 1997 i desembre del 1998 encara s'han reduït en 110 punts bà
sics i, per exemple, l'índex corresponent al conjunt d'entitats s'ha
situat en el 5,150 per cent.

Hi ha, però, força consens al voltant de la idea que els tipus ja
han assolit un nivell que difícilment es reduirà més. De cara al
1999, es preveu una evolució plana dels índexs de referència, si bé
per ara no s'espera que s'inverteixi la tendència. En síntesi, els
tipus d'interès passaran de jugar un paper molt favorable a un de
neutre en l'accessibilitat a l'habitatge i, previsiblement, no podran
actuar de contrapès en un escenari d'increments dels preus de ven
da. No obstant aquesta possibilitat, seria impropi deixar que la no

vetat -l'acabament d'un cicle de millora continuada de les ràtios
d'accessibilitat- encobreixi que la situació actual encara és notò
riament més favorable que la que ha estat vigent en els darrers
anys.



VI. Ocupació i oferta
d'activitat econòmica





Mercat de treball

Estimació de la població activa i ocupada
-

o acto
_

Població Ocupada
Barcelona Regió Metropolitana Barcelona RMB

- .

1991 712.521 n.d. n.d. 1.775.885 1.103.575 672.310 646.226 1.578.137
1992 703.983 n.d. n.d. 1.745.789 1.078.796 666.993 634.492 1.540.611
1993 695.445 392.369 303.076 1.832.178 1.100.148 732.030 609.109 1.572.425
1994 686.907 393.837 293.070 1.850.809 1.103.738 747.071 599.989 1.603.232
1995 678.369 376.385 301.984 1.871.244 1.104.763 766.481 602.301 1.650.361
1996 679.737 377.372 302.365 1.896.387 1.119.434 776.953 613.112 1.693.393

1.97 672.014 370.612 301.402 1.864.322 1.101.346 762.976 605.459 1.663.947
11.97 676.305 371.579 304.726 1.882.136 1.113.222 768.914 612.921 1.694.254
111.97 678.857 367.565 311.292 1.892.733 1.113.131 779.602 616.251 1.707.917
IV.97 676.063 369.574 306.489 1.881.223 1.110.390 770.833 617.199 1.703.854

1.98 673.642 368.899 304.743 1.871.082 1.094.860 776.222 615.506 1.699.979
11.98 674.104 376.560 297.544 1.873.001 1.093.528 779.473 620.231 1.717.626
111.98 677.031 377.012 300.019 1.885.151 1.102.534 782.617 624.34 1.731.758
IV.98 672.146 370.998 301.148 1.864.870 1.090.018 774.852 622.206 1.719.079

Nota: Dades a final de període. Lesdades dels últims quatre trimestres són provisionals.
Font: Estimació pròpia a partir de les dades censals, de l'Enquesta de Població Activa pera Barcelona iprovíncia, i de les dades d'atur de les OTG.

Taxes d'activitat i d'ocupació (Barcelona)
,

Període Total Homes

maig 96 66,7 77,7 56,3
1.97 63,7 72,4 55,5
11.97 65,2 74,0 57,0
111.97 67,0 76,5 58,5
IV.97 65,3 75,7 56,0
1.98 65,7 76,1 56,4
11.98 65,8 77,8 55,1
111.98 66,5 78,4 55,9
IV.98 64,5 76,0 54,4

maig 96 52,9 64,3 42,2
1,97 50,9 58,8 43,4
11.97 53,1 62,6 44,2
111.97 55,5 65,9 46,1
IV.97 54,2 65,6 44,1
1.98 54,8 67,2 43,7
11.98 55,5 69,1 43,2
111.98 55,2 69,2 42,7
IV.98 54,3 67,3 42,8

Nota: Dadesreferides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

El 1998 s'ha caracteritzat per continuar sent un any de creació
de llocs de treball. Però malgrat les bones perspectives,
les taxes d'activitat no han augmentat.

Una de les dades que més criden l'atenció a l'hora d'analitzar
l'evolució de la població activa a Barcelona és que, malgrat que el
1998 hagi estat un any de bones expectatives de trobar feina i que
l'atur s'hagi reduït de gairebé 9.000 persones (més de 26.000 en els
últims tres anys), no s'ha donat un augment de lapoblació activa.
Aquest fenomen es repeteix també a l'entorn metropolità i, en
menormesura, al conjunt de Catalunya. Un fet sorprenent si hom
té present el diferencial que en nivells d'ocupació encara ens se

para de les principals economies europees.
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Variació interanual de l'atur registrat
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- Barcelona - Regió Metropolitana

Sense entrar a discutir la fiabilitat d'aquestes dades, és possible
identificar diversos factors que poden ajudar a explicar aquesta
evolució. En primer lloc, sembla que una conjuntura econòmica
expansiva i unes acceptables perspectives de trobar feina ja no són
elements suficients per atreure població inactiva cap al mercat de
treball. Aixà pot ser especialment aplicable al conectiu femení
que és on hi ha -tal com indiquen els més de vint punts de dife
rència de les taxes d'activitat masculina i femenina- més marge
de creixement. La casuística que s'amaga darrere d'aquesta reali
tat s'endevina massa complexa com perconfiar el seu redreçament
al foment d'una tipologia de contracte -el de temps parcial
que, a més, durant el 1998 s'ha aplicat majoritàriament en la mo
dalitat de contractació temporal.
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Atur registrat a Barcelona i a la Regió Metropolitana
Total Masculí Femení <25 anys Indústria Construcció Serveis S.o.a.

31 des. 1991 66.295 27.721 38.574 13.721 23.199 3.063 35.372 4.572

31 des. 1992 69.491 32.795 36.696 14.029 23.785 4.461 37.193 3.956

31 des. 1993 86.336 44.246 42.090 18.432 28.785 5.567 46.312 5.529

31 des. 1994 86.918 45.129 41.789 16.806 28.922 5.183 45.611 7.016

31 des. 1995 76.068 38.808 37.260 11.121 23.658 4.535 40.906 6.793

31 març 1996 75.254 38.240 37.014 10.959 22.406 4.461 41.096 7.107

30 juny 1996 70.236 35.287 34.979 9.624 20.779 4.125 38.248 6.921

30 set. 1996 68.954 34.303 34.651 9.617 19.751 4.110 37.701 7.233

31 des. 1996 66.625 33.273 33.352 9.255 18.554 3.946 36.435 7.511

31 març 1997 66.555 33.048 33.507 9.176 17.933 3.888 36.991 7.569

30 juny 1997 63.384 31.122 32.262 8.161 16.749 3.530 35.471 7.467

30 set. 1997 62.606 30.194 32.412 8.278 16.122 3.450 35.441 7.421

31 des. 1997 58.864 28.026 30.838 7.584 14.196 3.259 34.114 7.105

31 març 1998 58.136 27.210 30.926 7.104 13.520 3.113 34.526 6.788

30 juny 1998 53.873 24.609 29.264 5.892 12.677 2.822 31.834 6.352

30 set. 1998 52.689 23.798 28.891 5.928 12.439 2.805 31.157 6.085

31 des. 1998 49.940 22.837 27.103 5.113 11.859 2.590 29.793 5.501

31 des. 1991 197.748 77.016 120.732 51.572 85.680 13.076 82.063 16.280

31 des. 1992 205.248 94.980 110.268 55.186 87.125 19.395 84.296 13.813
31 des. 1993 259.753 132.910 126.843 73.260 105.867 24.933 108.209 19.869

31 des. 1994 247.577 125.478 122.099 61.345 96.656 21.921 104.999 23.032

31 des. 1995 220.883 109.646 111.237 44.857 80.441 19.440 97.275 22.807

31 març 1996 221.168 109.294 111.874 44.712 78.224 19.341 98.716 23.979

30 juny 1996 206.501 100.900 105.601 39.683 72.718 17.864 91.795 23.300

30 set. 1996 206.732 100.655 106.077 40.448 70.979 18.351 92.296 24.331

31 des. 1996 202.994 99.511 103.483 38.954 67.857 17.991 92.253 24.018

31 març 1997 200.375 97.460 102.915 37.702 65.111 17.510 93.368 23.524

30 juny 1997 187.882 89.465 98.417 33.053 60.851 15.779 87.899 22.588

30 set. 1997 184.816 87.090 97.726 32.788 59.037 15.265 87.719 22.010

31 des. 1997 177.369 82.619 94.750 30.720 54.737 14.641 86.387 20.641

31 març 1998 171.103 77.107 93.996 28.061 51.690 13.251 86.014 19.395

30 juny 1998 155.375 68.222 87.153 22.519 47.626 11.716 77.710 17.599

30 set. 1998 153.393 67.016 86.377 23.070 47.015 11.681 77.039 16.956

31 des. 1998 145.791 64.634 81.157 20.294 45.563 10.684 74.018 14.735

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

Variació (°/0)

Barcelona RMB

31 des. 98/
30 set. 98

31 des. 98/
31 des. 97

31 des. 98/
30 set. 98

31 des. 98/
31 des. 97

Atur total -5,2 -15,2 -5,0 -17,8
- masculí -4,0 -18,5 -3,6 -21,8
- femení -6,2 -12,1 -6,0 -14,3
-juvenil -13,7 -32,6 -12,0 -33,9

-

agr., ram. i pesca -3,0 3,7 12,7 -17,9
- indústria -4,7 -16,5 -3,1 -16,8
- construcció -7,7 -20,5 -8,5 -27,0
- serveis -4,4 -12,7 -3,9 -14,3
- s.o.a. -9,6 -22,6 -13,1 -28,6
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Relacionat també amb la conjuntura econòmica i molt especial
ment amb el procés de concentració empresarial que caracteritza
aquest final de mil.leni, la generalització de les prejubilacions de
treballadors relativament joves és un altre dels factors que expli
quen que malgrat el creixement econòmic les taxes d'activitat no
augmentin.

En segon lloc, vivim una situació d'estancament demogràfic que
no es pot obviar. Segons l'Enquesta de Població Activa, la pobla
ció de més de 15 anys era, en acabar el 1998 i amb relació a dos
anys i mig enrere quan es va fet el darrer Padró, inferior, igual o
lleument superior si parlem de Barcelona, regió metropolitana o

Catalunya respectivament. Donat que l'únic segment de població
que creix és el de lagent gran, no és gens sorprenent el descens de
la població activa en termes absoluts. El que ja no és justificable
per motius demogràfics és que la taxa d'activitat -especialment
entre les dones- segueixi la mateixa evolució.



Taxes d'atur registrat

1988
1989
1990
1991
1992

1993
1994

1995

1.96
11.96
111.96

IV.96

1.97
11.97
I11.97
IV.97

1.98

11.98
111.98

IV.98

13,4
9,6
9,1
9,3
9,9
12,4
12,7
11,3

11,2
10,5
10,2
9,8

9,9
9,4
9,2
8,7

8,6
8,0
7,8
7,4

16,4
12,2
11,4
11,1
11,8
14,2
13,4
11,8

12,0
11,2
10,9
10,7

10,7
10,0
9,8
9,4

9,1
8,3
8,1
7,8

15,2 18,8
11,6 16,2
10,9 15,6
11,0 15,4
11,2 15,5
13,8 17,6
12,6 16,5
11,1 15,1

11,3 15,2
10,3 14,1
10,1 13,7
10,2 13,8

10,1 13,9
9,1 13,0
8,9 12,6
8,9 12,8

8,6 12,6
7,5 11,5
7,4 10,9
7,4 11,0

Una consideració global d'aquest escenari ens portariaa valorar
l'actual marc laboral d'inelàstic i poc atractiu des del punt de vista
d'aquell segment de la població -ara per ara formatmajoritària
ment per dones- que, tot i estar disposades a traballar, no volen
fer-ho a qualsevol preu. Però també des del punt de vista de l'em
presariat que, davant de la possibilitat de contractar indefinida
ment en les mateixes condicions un home o una dona, sovint opta
pel sexe masculí. Com s'ha d'interpretar sinó, que tot i que hi ha
més dones que homesbuscant feina activament, només el 42,5 per
cent dels contractes indefinits registrats a Barcelona durant el
1998 estiguin signats per una dona? A canvi, el collectiu femení ha
tingut un major accés als contractes temporals i especialment als
de temps parcial.

El descens del nombre d'aturats per quart any consecutiu
s'accelera al 1998. Ens hauríem de remuntar gairebé a vint anys
enrereper trobar un nombre similar de desocupats.

Així doncs, el creixement econòmic en aquest marc d'estanca
ment de la població activa ha fet disminuir considerablement la
xifra d'aturats. I més encara si tenim en compte que en els darrers
quatre anys ho ha fet demanera ininterrompuda, llevat de les os
cil.lacions estacionals pròpies dels períodes de vacances. I ésenca
ramés rellevant si s'observa que al 1998 la disminució de l'atur ha
estat, en termes relatius i interanuals, més elevada que els anys
precedents. Al mes de desembre, hi havia un 15,2 per centmenys
d'aturats a Barcelona que un any enrere i a la regió metropolitana,
un 17,8 per cent.

En termes absoluts, la caiguda de l'atur al llarg de 1998 en 8.924

persones a Barcelona i 31.578 a la regió metropolitana s'ha d'em
marcar dins del procés de descens d'anys anteriors. En els últims
quatre anys, l'atur registrat ha disminuït de 37.000 i 102.000 perso
nes en un i altre àmbit, un descens que correspon a una taxa anual
acumulativa de -12,9 i de -12,4 per cent, respectivament.
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Ara bé, aquest descens global de l'atur ha estat d'intensitat molt
diferent entre sexes, edats i sectors. En primer lloc, ja que el crei
xement econòmic ha provingut principalment de la construcció i
de la indústria, el descens de l'atur s'ha produït amb major intensi
tat en els homes que en les dones, i, per descomptat, en els joves.
La diferència del ritme de descens del nombre de desocupats per
sexes s'ha anat eixamplant des de finals de11997. Al darrer trimes
tre de 1998, però, la divergència creixent s'ha corregit i el descens
de l'aturmasculí a 31 de desembre era 6,4 punts superior en els
homes que en les dones. Un any abans, el diferencial se situava en

8,3 punts.

Si ampliem el marc temporal als últims quatre anys, que corres

ponen a tot el període de disminució ininterrompuda, del descens
de 37.000 aturats, tres de cada cinc corresponen a homes i només
dos, a dones. A la regió metropolitana, la relació homes/dones ha
estat similar, tot i que les diferències entre taxes de variació d'un
any a un altre no han estat tan acusades com a Barcelona.
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Distribució dels contractes registrats

Total

Acollits
a mesures

No acollits
a mesures

1987

1988
1989
1990
1991

1992

1993

220.091
291.065
328.528
350.018
379.209
368.500
268.898

107.702
147.458
166.999
174.760
181.460
153.474
108.080

112.389
143.607
161.529
175.258
197.749

215.026
160.818

1994 319.814 299.179 20.635
1995 421.277 393.713 27.564

1996 492.431 464.842 27.589
lr. tr. 112.283 104.800 7.483
2n. tr. 116.676 110.458 6.218
3r. tr. 116.312 111.093 5.219
4t. tr. 147.160 138.491 8.669

1997 568.954 508.653 60.301
lr. tr. 120.764 112.650 8.114
2n. tr. 137.994 127.594 10.400
3r. tr. 128.061 111.214 16.847

4t. tr. 182.135 157.195 24.940

1998 679.546 590.539 89.007

lr. tr. 153.555 129.755 23.800

2n. tr. 160.535 136.828 23.707

3r. tr. 137.718 121.801 15.917

4t. tr. 227.738 202.155 25.583

Font: Dades de les OTG facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barce
lona.

4t. tr. 1998/ 2n. sem. 1998/

Variació (`)/0) 4t. tr. 1997 2n. sem. 1997 1998/1997

Total contractes 25,0 17,8 19,4
Definits 28,6 20,7 16,1
Indefinits 2,6 -0,7 47,6

El descens de l'atur ha estat especialment rellevant en la cons

trucció: a final d'any es registren únicament 2.590 persones
desocupades en aquest sector, una xifra comparable a la que es

registrà als anys anteriors a la inauguració dels Jocs, en plena hi
peractivitat constructora, que obligà a importar mà d'obra en de
terminades especialitats.
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Però no és l'evolució de l'atur sectorial l'indicador que millor
reflecteix el dinamisme de la construcció com a generadora de
nous llocs de treball, sinó que s'ha de recórrer als registres de la
Seguretat Social. A diferència del conjunt de la indústria, en la que
s'observa una relativa equivalència entre reducció de l'atur i afi
liats al R.G. de la Seguretat Social, a la construcció la relació és

d'aproximadament tres nous afiliats per cada aturat que ha deixat
de ser-ho. Sens dubte, aquest revifament de l'activitat constructo
ra ha estat providencial per reintegrar al mercat de treball una
part dels aturatsmenys qualificats -especialment homes en situa
ció d'atur de llarga durada- a banda de gent jove i previsible
ment, també ha servit per aflorar treball submergit.

Després d'una evolució força dispar al llarg de tot l'any, les ta

xes d'atur catalana i barcelonina s'igualen en un 7,4 per cent amb
dades referides a 31 de desembre de 1998. La d'Espanya també ha
registrat un descens espectacular i ha tancat l'any amb un onze per
cent, ben lluny del 16,5 per cent de quatre anys enrere. De fet, en
aquests últims quatre anys, les taxes d'atur registrat de Barcelona,
regió metropolitana, Catalunya i Espanya han disminuït totes més

de cinc punts.

La contractació continua en ascens al 1998, malgrat que
s'accentuin les divergències entre sexes i algunes noves

tipologies -sobretot els contractes temporals a temps parcial
siguin les més usuals.

El creixement econòmic es palesa, comhem dit, en la creació de
llocs de treball. En efecte, el nombre de contractes signats a Bar

celona durant el 1998 és superior en un 19,4 per cent als que es

signaren l'any anterior. Un increment puntualment més elevat en
els indefinits que en els temporals, com a conseqüència de la vi
gència de les noves condicions de contractació indefinida. Així, els
contractes indefinits han augmentat amb relació al 1997 un 47,6
per cent i els temporals un 16,1 per cent, tot i que aquests últims
representin en 87 per cent del total de contractes signats.



Distribució dels contractes
i sexe

per tipologia
( 1998)

Indefinits 89.007 51.148 37.859
- a temps parcial 10.403 4.256 6.147
- ordinaris 18.418 11.880 6.538
- minusvàlids 423 285 138
- incentivats 30.167 17.925 12.242
- convertits en indefinits 29.596 16.802 12.794

Temporals 590.539 293.206 297.333
- pràctiques 9.892 4.543 5.349
- temps parcial 194.151 72.359 121.792
- bonificats 191 138 53
- minusvàlids 1.226 735 491
- obra o servei 142.270 93.478 48.792
- eventuals 175.074 97.148 77.926
- interinitat 49.369 15.327 34.042

- formació 6.002 3.433 2.569
- resta 12.364 6.045 6.319

L'evolució del segon semestre, però, amb un estancament dels
contractes indefinits i un augment del 20 per cent dels temporals,
reflecteix perfectament quin serà l'escenari en els propers mesos,
un cop s'hagin esgotat algunes de les possibilitats que oferia la
darrera reforma del mercat laboral i per poc que empitjorin les
expectatives de creixement. Tornant a les dades de 1998, és inte
ressant aprofundir en la seva tipologia per veure com són aquests
quasi 680.000 contractes anuals. En primer lloc, a banda de la dis
tribució entre indefinits i temporals, la distribució per sexes: una
repartició molt equilibrada, amb un 50,7 per cent de contractes

signats per homes i un 49,7 per cent, per dones. Entre els primers,
gairebé un 15 per cent són indefinits contra un 11,3 per cent en les
dones. La resta, un 85 i un 88,7 per cent respectivament, són tem
porals.

Però darrera d'aquesta relativa equiparació entre contractació
masculina i femenina, hi ha la gran diferència per tipologies, d'en
tre les que destaca la contractació femenina a temps parcial. En
efecte, del total de contractes signats per dones, un 38,2 per cent
són a temps parcial, mentre que en els homes, només ho són un

22,2 per cent dels contractes. En tots dos casos, al voltant del 95
per cent dels contractes a temps parcial són, a més, temporals.

Contractació indefinida/Contractació total
(%)
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Aquesta significativa diferència entre homes i dones quant a

aquest tipus de contracte palesa un dels obj etius de les polítiques
ocupacionals que és consolidar la presència femenina en el mercat
laboral a partir de lapossibilitat de treballar algunes hores al dia i

que permeti de compatibilitzar feina amb d'altres tasques domès
tiques que tadicionalment recauen en la población femenina.

A banda de les diferències per sexes, les dades de 1998 es ca

racteritzen per posar de relleu que la majoria dels contractes tem

porals són de curta o molt curta durada: el 30,8 per cent dels
590.539 contractes temporals signats al 1998 són de durada infe
rior a un mes; un 16,6 per cent entre un i tres mesos i un 14,8 per
cent entre tres i sis mesos. En conjunt, el 62,6 per cent dels con

tractes temporals de 1998 han estat inferiors a sis mesos. Només
un 3,3 per cent té una durada prevista superior a sis mesos. La

resta, un 34,5 per cent, no té determinada la seva durada pel fet
d'estar condicionada a la finalització d'una determinada obra o

servei.
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Oferta d'activitat econòmica

Assalariats i comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social
Comptes de cotitza _' ■

' ;IMIAssalariats,.., , . _ iiiiii~1111~1111~111.11~11.11111111~1111 ,

IV.91 767.767 1.362.510 1.804.920 74.047 145.251 216.306
IV.92 735.427 1.318.814 1.753.094 71.894 139.571 200.788

IV.93 680.265 1.223.867 1.631.986 68.026 132.160 191.359
IV.94 659.431 1.232.726 1.660.670 72.430 146.609 213.181

IV.95 663.865 1.263.463 1.705.443 74.123 153.563 224.702

1.96 665.306 1.276.824 1.726.960 74.400 155.593 227.904
11.96 672.325 1.300.718 1.782.345 75.003 157.973 234.119
111.96 686.753 1.294.801 1.773.360 74.010 155.826 231.543

IV.96 674.151 1.300.405 1.756.657 75.388 158.818 232.716

1.97 686.474 1.329.823 1.806.656 76.141 161.359 237.049
11.97 700.075 1.361.691 1.870.743 76.231 162.658 241.649
111.97 702.640 1.366.763 1.870.013 75.016 160.035 238.194
IV.97 706.616 1.375.197 1.857.480 75.778 163.396 237.988

1.98 721.099 1.413.250 1.916.256 76.095 163.774 241.233

11.98 734.492 1.449.956 1.984.912 76.151 165.204 246.517
111.98 732.439 1.449.244 1.980.238 75.151 162.891 243.299

IV.98 745.462 1.469.393 1.981.904 76.277 165.376 244.514

Font (de totes les dades d'aquest apartat): INSS. Dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
4t. tr. 1998/
3r. tr. 1998 1998/1997 1997/1996

Assalariats
- Barcelona 1,8 5,5 4,8
- RMB 1,4 6,8 5,8
- Catalunya 0,1 6,7 5,7
Comptes
- Barcelona 1,5 0,7 0,5
- RMB 1,5 1,2 2,9
- Catalunya 0,5 2,7 2,3

En aquest número, a més del tradicional seguiment de l'evolu
ció de l'oferta de l'activitat econòmica a Barcelona i regió metro

politana quant a llocs de treball i nombre d'empreses a partir dels
registres de la Seguretat Social, es presenta un desglossament per
subsectors del nombre d'assalariats en el conjunt dels serveis.
L'objectiu és oferir, amb el màxim detall possible, una imatge de
l'estructura productiva de l'heterogeni i important sector terciari
localitzat a la ciutat i delgrau de concentració en relació amb total
de Catalunya de cadascun dels subsectors que el formen.
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Segons les dades d'afiliats al Règim General
de la Seguretat Social a final de 1998 a Barcelona
hi ha registrats 71.300 assalariats més que en acabar el 1996,
superant-se per primera vegada el nivell del 1992.

El que destaca al llarg de 1997 i de 1998 és que tant a Barcelona
com a la regió metropolitana com a Catalunya, el nombre d'assa
lariats afiliats al R.G. de la Seguretat Social creix demanera contí
nua i molt significativa, especialment si es compara amb l'evolució
de l'atur. Si bé és cert que per raons estacionals en alguns àmbits i

anys es registra un lleu retrocés en el nombre d'assalariats al se
tembre en comparació amb el juny, la trajectòria expansiva dels

darrers anys -com es veu en el gràfic- és inqüestionable.

Aquestes variacions estacionals contràries a la tendència acos

tumen a ser menys accentuades a Barcelona que no pas a la resta

de Catalunya. En part perquè el turisme urbà, a diferència del de
platja, es distribueix de manera més homogènia al llarg de l'any i

també, pelmenor pes relatiu de la Construcció a la ciutat central.

Un altre efecte que es desprèn de comparar l'evolució del nom
bre d'assalariats i del de comptes -assimilable a aquests efectes al
d'empreses- és que l'augment de la dimensió mitjana de les em

preses en els darrers anys, lleument més accentuat a Barcelona
que a la resta d'àmbits considerats, consolida la diferència existent
entre la ciutat central i la resta del territori pel que fa a la presència
de grans empreses.



Distribució sectorial dels assalariats

0. Agricultura, ramaderia i pesca 556 335 311 1.367 1.394 1.416 23,0
1. Energia i aigua 8.113 7.949 7.235 9.173 9.074 8.384 61,6
2. Extr. minerals no energ. Química 24.576 22.948 23.337 66.017 66.034 67.509 76,0
3. Metal.lúrgia 49.097 49.054 48.342 149.548 153.192 159.718 80,0
4. Altra indústriamanufacturera 47.234 47.759 47.318 158.576 167.745 171.804 66,5
5. Construcció 30.862 33.907 37.450 74.377 84.044 98.543 62,7
6. Comerç i reparacions 114.327 116.079 121.166 231.993 242.087 258.978 74,0
7. Hosteleria 33.100 36.282 37.819 54.620 60.375 64.246 69,1
8. Transport i comunicacions 47.098 49.681 49.879 66.920 74.065 77.501 78,4
9. Finances i assegurances 42.471 43.270 43.521 54.194 53.886 54.331 80,7

10. Serveis immob. i a les empreses 96.075 118.176 138.709 139.551 164.990 191.733 83,1
11. Administració pública 48.448 49.047 51.028 71.250 72.790 76.341 68,3
12. Sanitat, ensenyament i serv. socials 77.616 86.596 90.694 136.389 152.149 159.793 77,2
13. Serveis personals i domèstics 53.759 45.256 47.965 84.309 72.861 77.744 79,7
NC No classificats 819 277 688 2.121 511 1.352 64,6

Total 674.151 706.616 745.462 1.300.405 1.375.197 1.469393 74,1

Distribució del nombre d'assalariats (desembre 1998)

Indústria
Construcció
Serveis
Agricultura + NC

Total

16,9
5,0
77,9
0,2

100,-

27,7
6,7
65,4
0,2

28,3
7,9
63,4
0,4

100,- 100,-

Deixant de banda aquestes petites diferències d'estructura em

presarial, el fet rellevant és que l'augment del nombre de llocs de
treball que de manera general s'ha registrat a tot el país ha estat

possible gràcies a l'augment de la inversió destinada a augmentar
la capacitat i la productivitat del conjuntdel teixit empresarial. Un
procés d'inversió pensat per a poder ser competitiu en elnoumer
cat europeu que s'ha de consolidar amb la definitiva integració
monetària i que ha estat i és possible gràcies a la reducció del preu
del diner i a la capacitat d'autofinançament que les empreses han
acumulat en els darrers anys.

Evolució del nombre d'assalariats
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A banda de l'augment de la capacitat productiva, sembla que les
distintes reformes que han afectat elmercat laboral en els darrers
anys, juntament amb les favorables expectatives econòmiques,
han permès un cert aflorament de l'economia submergida. Un fet
que es tradueix també en un augment del nombre d'afiliats en si
tuació d'alta a la Seguretat Social i que alhora pot servir per expli
car les diferències de creixement que darrerament s'han palesat
entre aquests registres i els de l'Enquesta de Població Activa o la
taxa de creixement del PIB.
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Assalariats al conjunt dels serveis (desembre 1998)

Valors absoluts %

Catal a , RMB Catalun
. ,

Vehicles i combustible: venda i reparacions (50) 9.273 25.580 40.584 22,8 63,0 100,-
Comerç a l'engròs i intermediaris (51) 51.067 106.192 136.262 37,5 77,9 100,-
Comerç al detall i petites reparacions (52) 60.826 127.206 172.899 35,2 73,6 100,-

Hosteleria (55) 37.819 64.246 92.935 40,7 69,1 100,-

Transport terrestre i per canonades (60) 19.283 36.113 49.797 38,7 72,5 100,-
Transport marítim i de navegació interior (61) 229 278 292 78,4 95,2 100,-
Transport aeri (62) 2.083 2.556 2.617 79,6 97,7 100,-
Agències de viatges i activ. annexes al transport (63) 15.002 23.823 27.800 54,0 85,7 100,-
Correus i telecomunicacions (64) 13.282 14.731 18.297 72,6 80,5 100,-

Intermediaris financers (65) 28.022 35.695 45.597 61,5 78,3 100,-
Assegurances i plans de pensions (66) 13.274 15.126 17.133 77,5 88,3 100,-
Altres intermediaris financers (67) 2.225 3.510 4.576 48,6 76,7 100,-

Activitats immobiliàries (70) 10.122 15.728 19.873 50,9 79,1 100,-
Lloguer maquinària i equips sense operari (71) 1.173 2.891 3.995 29,4 72,4 100,-
Activitats informàtiques (72) 12.139 15.137 15.920 76,3 95,1 100,-
Investigació i desenvolupament (73) 1.936 2.709 3.219 60,1 84,2 100,-
Altres activitats empresarials (74) 113.339 155.268 187.791 60,4 82,7 100,-

Adm. pública, defensa i seguretat social (75) 50.801 76.110 111.495 45,6 68,3 100,-
Organismes internacionals (99) 227 231 243 93,4 95,1 100,-

Educació (80) 38.787 65.518 83.282 46,6 78,7 100,
Sanitat. veterinària i serveis socials (85) 51.907 94.275 123.714 42,0 76,2 100,-

Activitats de sanejament públic (90) 3.701 6.917 8.821 42,0 78,4 100,-
Activitats associatives (91) 14.250 19.332 23.258 61,3 83,1 100,-
Activitats recreatives, culturals i esportives (92) 17.674 30.238 37.949 46,6 79,7 100,-
Activitats diverses de serveis personals (93) 7.985 16.323 21.821 36,6 74,8 100,-
Llars que ocupen personal domèstic (95) 4.355 4.934 5.715 76,2 86,3 100,-

Total serveis 580.781 960.667 1.255.885 46,2 76,5 100,-

El procés de transformació urbanística que ha viscut i viu la ciu
tat d'ençàmitjan dels vuitanta, afegit a les pròpies dinàmiques em
presarials, han generat un procés sostingut de desconcentració de
l'activitat industrial més tradicional cap a l'entorn metropolità.
Una deslocalització que, a més de contribuir a lamillora de la qua
litat de vida dels residents a la ciutat, ha propiciat un cert reequili
bri territorial de la capacitat productiva.

Si prenem com a punt de referència la situació a final de 1992
-l'excepcionalitat de la cita olímpica, en termes d'ocupació, ja
s'havia esvaït-, la distribució del total d'assalariats a Catalunya es

dividia a grans trets en un 42 per cent a Barcelona, un 33 percent a
la resta de la regió metropolitana i un 25 per cent a la resta de
Catalunya. Per contra, segons les darreres dades disponibles, a

desembre de 1998, la distribució és d'un 38, un 36 i un 26 per cent

respectivament.
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La Construcció, un dels reductes tradicionals de l'ocupació
submergida masculina, ha estat una de les activitats

més dinàmiques a l'hora de generar noves afiliacions
a la Seguretat Social.

Òbviament, la distribució sectorial també difereix substancial
ment entre àmbits. Més de tres quartes parts dels assalariats que
treballen a Barcelona ho fan en empreses de serveis, proporció
que es redueix a menys de dos terços a la regió metropolitana i a
Catalunya, mentre que la importància relativa de la indústria ésde
tot just un 17 per cent a Barcelona contra aproximadament un 28
per cent a la resta del país. La reactivació dels diferents subsectors
de la Construcció, especialment del residencial, explica el creixent
pes relatiu que l'ocupació d'aquest sector ha anat adquirint sobre
el total de l'ocupació assalariada.



Pes percentual del nombre d'assalariats als
subsectors dels serveis de Barcelona i RMB sobre
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Nota: Els percentatges de Barcelona i RMB sobre Catalunya corresponen al total d'assalariats.

Per poder analitzar amb més detall com es distribueix dins dels
serveis el pes dels diversos subsectors, presentem de manera pun
tual el desglossament corresponent del nombre d'assalariats a fi
nals de 1998, ambmés detall que les catorze agrupacions que habi
tualment utilitzem. Així, en el terciari, passem de 8 a 26categories,
tot i que en roman una, l'epígraf 74 titulat «altres activitats empre
sarials», on s'hi inclouen moltes i diverses activitats. Sense ser ex

haustius, comprèn activitats lligades a estudis de mercat, assesso
ries, publicitat, disseny i decoració, assajos i anàlisis tècniques,
serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, empreses de selecció i
col.locació de personal, secretaria, vigilància, seguretat i orga
nitzacions de fires i congressos. Totun calaix de sastre que obliga
ria al desglossament a cinc dígits segons la classificació nacional
d'activitats econòmiques.

economia

Certament, el conjunt dels serveis a les empreses és el subsector
que més ha crescut en els últims temps, i en especial a Barcelona.
En només dos anys, el seu nombre d'assalariats ha augmentat un
44 percent aBarcelona i aproximadament un 37 per cent a la regió
metropolitana i a Catalunya. En termes absoluts, es pot afirmar
que en aquests dos anys el nombre d'assalariats a Barcelona al

conjunt del terciari ha augmentat de 68.000 persones, de les quals
43.000 pertanyen a l'epígraf de Serveis a les empreses.

A banda de la importància creixent d'algunes activitats tercià
ries, val la pena aturar-se breument en la seva localització sobre el
territori i veure quines activitats es polaritzen més en la ciutat cen
tral o en l'àmbit metropolità, tal com es mostra en la segona part
de la taula i en el gràfic corresponent.

Si pel total de sectors, tal com hem dit, Barcelona concentra

gairebé el 38 per cent dels assalariats de Catalunya i la regió me

tropolitana el 74 per cent, quan reduïm aquesta participació al
conjunt dels serveis, el pes dels dos àmbits passa a ser d'un 46 i
d'un 76 per cent, respectivament.

Dins d'aquestmarc i segons aquestes dades que només contem
pla el treball assalariat, pràcticament cap subsector —11evatdel de
venda i reparació de vehicles i de venda de combustibles—presen
ta una distribució territorial en consonància amb la localització i
l'evolució recent de la població. Subsectors com ara el Comerç al
detall i els d'Activitats diverses de serveis personals—per raons
òbvies— són els que més s'ajusten a aquest patró. Tambéaquells
sectors lligats a la indústria però amb una forta atomització que
permet una localització flexible, com ara el transport terrestre o el
sector de lloguer de maquinària i equips.

A l'altra banda de labalança, en d'altres sectors on la concen
tració empresarial és més elevada o que és cabdal el concepte de
capitalitat,Barcelona aplega un percentatge molt elevat d'assala
riats. És el cas del sector d'assegurances (no tant el financer, amb
una presència més física i determinant a tot el territori), de les
activitats informàtiques, del transport marítim i aeri i de les te

lecomunicacions. En tots ells el pes de Barcelona sobre Catalunya
supera el 70 per cent. Són, la majoria d'ells, sectors intensius en

tecnologia i que d'alguna manera es poden englobar dins del que
s'anomena indústries del coneixement i de la informació.
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Síntesis de la coyuntura
Evolución de la economía de Barcelona y región metropolitana
durante 1998.

Si se observan las tasas de crecimiento de la producción y de los
niveles de ocupación de Barcelona y entorno metropolitano con

una cierta perspectiva, se constata que la actual fase expansiva di
fiere notablemente del anterior periodo alcista. En contraste con

el de la segundamitad de los ochenta, el actual ciclo de crecimien
to es menos explosivo y se parece más al del resto de países de la
UE. Este hecho refleja las diferentes circunstancias que han ro

deado los dos procesos y alerta sobre la inconveniencia de compa
rarlos sin más.

A pesar de la relativa disparidad existente entre los resultados
de los principales indicadores de actividad económica durante los
últimos meses del ario, la mayoría dejan entrever una leve des
aceleración de la tendencia expansiva mantenida hasta mediados
de ario. Como ya se intuía a partir de los datos del tercertrimestre,
parece que el punto de máximo crecimiento ya se habría alcan
zado y superado durante los trimestres centrales del ario, para pa
sar a una fase de expansiónmásmoderada. Dehecho, las previsio
nes de cara a 1999 apuntan a un mantenimiento del crecimiento,
reduciéndose el diferencial que durante 1998 lo ha separado del
crecimiento anual medio del último lustro. En función de estas

previsiones, la coyuntura actual de crecimiento moderado esmás
una fase de consolidación que no de ruptura de la tendencia.

Por cuarto año consecutivo, el crecimiento económico del área
de Barcelona supera el del conjunto de la Unión Europea.

Dejando de lado que la actividad económica desarrollada en el
área de Barcelona durante el ario pasado haya evolucionado de
más a menos —en la ciudad central esta evolución ha sido bastan
te más homogénea— se estima que el crecimiento en términos
reales se habrá mantenido, por segundo ario consecutivo, alrede
dor delcuatro por ciento. 1998 se convierte así en el quinto ario de
expansión económica ininterrumpida, con un crecimiento anual
acumulativo durante elquinquenio superior al tres por ciento tan

to en Barcelona como en el resto de la región metropolitana. Un
crecimiento que supera el registrado en el conjunto de la UE du
rante el mismo periodo, estimado en un 2,4 por ciento de media
anual.

A la hora de identificat los factores sobre los que se ha basado el
crecimiento económico de la ciudad, estrechamente ligado al de la
economía metropolitana, se debe insistir, un ario más, en la inver
sión y en el gasto privado en consumo. Ambos componentes, que
presentan tasas de crecimiento muy dispares, han mantenido du
rante todo 1998 un crecimiento más intenso que el registrado un

ario antes. Por contra, la exportación, uno de los puntales de la

expansión de la producción industrial y de la economía en general
durante los últimos arios, muestra síntomas de agotamiento. Todo
lo contrario que las importaciones, que crecen siguiendo la fuerte
expansión de la demanda interna.

Economic outlook

The development ofthe economy ofBarcelona
and its Metropolitan Area during 1998

Ifthe production growth rates and employment kvels are viewed

from a certain perspective, the current expansionist phase differs
notably from the previous growth period. In contrast to that ofthe
second half of the eighties, the current cycle is less explosive and
resemblesmore closely that ofthe other EU countries. This reflects
(he different circumstances that have surrounded the twoprocesses,
and warns of the inappropriateness of comparing them without
closer analysis.

Despite the relative disparity between the principle economic
indicators during the final months of (he year, most allow the

perception ofa slight deceleration relative to the expansionistphase
sustained in the first halfofthe year. As could be guessedfrom the
third quarter's data, it seems that thepoint ofmaximum growth has
been reached andpassed during the year's middle quarters, leading
to aperiod ofmoremoderate growth. In fact, theforecastsfor 1999
predict that growth will be maintained, with a reduction in the
differential that separated growth in 1998 from average annual
growth for the previous five years. In terms of these forecasts, the
present situation of moderate growth is more of a consolidation
phase, rather than a change oftendency.

For the fourth consecutive year, economic growth
in the Barcelona region exceeds that of (he European Union.

Leaving aside the fact that economic activity in the Barcelona
region during lastyear has evolved from greater to less— in the city
this evolution has been more homogenous — it is estimated that
growth in real terms has been maintained, for the second
consecutive year, at around four per cent. 1998 thus becomes the
fifth year of uninterrupted economic expansion, with an

accumulated annualgrowth rateduring the five-yearperiod ofover
three per cent, both in Barcelona and the rest ofthe metropolitan
region. A growth ratewhich exceeds that oftheEU during the same
period, estimated at an average 2.4 per cent per year.

In order to identify those factors to which the city's growth
(closely linked to that ofthe metropolitan region) has been based,
once again this year investment and consumer spending should be
emphasised. Both components, whichpresent very differentgrowth
rates, have sustained more intensive growth throughout ah of1998
than that recorded in the previous year. In contrast, the export
market, one ofthe pillars ofthe expansion ofindustrialproduction
and the economy in general during recent years, shows signs of
exhaustion. Exactly (he opposite is happening to imports, which
continue to grow fed by (he strong growth in intemal demand.
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Transportes / Transport

iValorabsolutoyta sasa interanual (°/0)
tallows 12 meses

yffireranual
Tránsito de pasajeros / Passenger traffic

Aeropuerto
Airport
— Total (miles)

Total (thousands)
— Interior (miles)

Domestic (thousands)
— Internacional (miles)

International (thousands)
Puerto. Total (miles)
Port. Total (thousands)

IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q

3.877

2.190

1.618

186

9,8

8,7

13,7

25,6

16.070

8.675

7.072

1.065

6,7

4,5

13,0

22,6

12,1

9,8

16,9

18,8

Total Pasajeros Total

aeropuerto internacional puerto

El1997/1996 •1998/1997

Puerto. Tráfico de inercancías / Port. Freight traffic 28

24 -

......
20 -
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— 16-
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'

12-
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— Total (miles Tm)
Total (thousands oftons)

— Salidas (miles Tm)
Outflow (thousands of tons)

— Entradas (miles Tm)
Inflow (thousands of tons)

— Carga general (miles Tm)
General freight (thousands oftons)

— Contenedores (Teus)
Containers (TEUs)

IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98
4th.Q
IV.98

4th.Q

6.434

2.207

4.227

3.432

300.052

4,4

-4,0

9,3

11,6

20,5

24.725

9.073

15.652

13.080

1.095.113

-0,7

-3,5

1,1

11,2

12,7

5,6

6,8

4,9

16,6

26,7

Total Carga general Contenedores

[] 1997/1996 E 1998/1997

Transporte público de pasajeros / PassengerPublic Transport
Servicio urbano
Urban service
— Red Metro y FGC (miles)

Underground (Metro and FGC) (thousands)
— Autobús (miles)

Bus (thousands)
Servicio ferroviario cercanías (miles)
Railway suburban service (thousands)

IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98
4th. Q

135.679

74.849

54.577

33.088

-1,2

0,1

-4,9

5,2

La construcción y el consumo privado sustituyen el sector
exterior como motores del crecimiento económico en el área
metropolitana. Las economías domésticas empiezan a ser

beneficiarias directas de este crecimiento.

El resultado global de estas dos trayectorias es una aportación
negativa del sectorexterior al crecimiento del PIB.Un cambio sig
nificativo de escenario si se compara con lahistoria más reciente,
con la excepción puntual de 1995. Un cambio relacionado con el

aumento del consumo privado interno y con la crisis financiera y
económica que durante 1998 se ha asentado en diversas áreas del
planeta, forzando una revisión a la baja de las previsiones de creci
miento mundial.

Que el crecimiento económico bascule hacia un mayor protago
nismo de la demanda interna de consumo puede ser un cambio
comparativamente favorable para el dinamismo económico de la
ciudad dada la composición y especialización de su base producti
va. Sin duda, el importante y especializado sector comercial y de
servicios personales localizado en Barcelona saldrá robustecido de
este cambio.
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499.844

280.324

198.564

120.271

3,6

8,5

-3,6

5,2

-2,3

-4,1

0,0

4,8
Totalurbano Cercanías

1996/1995 El 1997/1996 •1998/1997

Construction and consumer spending substitute exports
as the motors ofeconomic growth in the metropolitan area.

Domestic economies start to benefit directly from this growth.

The net result ofthese two tendencies is a negative contribution of
the export sector to GDPgrowth. A significant change ifcompared
to recent history,with the exception of1995. A change related to an

increase in internal domestic consumption and the financial and
economic crisis which has affected various parts ofthe globe during
1998, forcing downward world growth forecasts.

That economic growth should pivot towards a greater domestic
consumer demand can be a relatively favourable change for the

city's economy given the composition and specialisation of its
productive base. Without doubt, the important and specialised
commercial andpersonalservice sector located inBarcelona willbe
strengthened by this change.



Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

Indicadores Período
Valor absoluto

y tasa interanual (°/0)
Últimos 12 meses

y tasaintçujflaI
Consumo de energía y matriculacion de vehículos / Energy consumption and auto registratkns
Electricidad de uso cial.-ind. (Gwh)
Electricity (commercial/industrial uses) (Gwh)
Electricidad de uso doméstico (Gwh)
Electricity (domestic use) (Gwh)
Gas canalizado (millones termias)
Piped gas (millions oftherms)
Matriculaciónde vehículos (provincia)
Auto registrations (province)

IV.98

4th.Q
IV.98
4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q

992

323

597

63.832

0,7

-6,2

6,0

21,3

3.917

1.348

2.716

230.146

5,4

-6,8

4,7

25,7

3,2

2,0

-1,8

15,5

28

24

20
'8' 16

12 -

4

Electricidad
cialAnd.

Gas

01997/1996 le 1998/1997

Vehículos

(prov.)

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors andhotel overnigh stays
12

Total pernoctaciones (miles)
Hotel overnight stays (thousands)
Visitantes según motivo de la visita (miles)
Visitors by purpose (thousands)
—Negocios (miles)

Business (thousands)
— Turismo (miles)

Tourism (thousands)
— Ferias, congresos y otros (miles)

Fairs, conventions and others (thousands)

nv.-dc.98
nv.-dc.98
nv.-dc.98
nv.-dc.98
st.-oc.98

sept-oc.98
st.-oc.98

sept-oc.98
st.-oc.98

sept-oc.98

1.052

430

122

296

84

3,7

10,8

-42,5

34,1

17,8

7.400

2.969

977

1.334

616

6,2

5,2

-18,4

17,3

6,0

9,8

-7,8

-14,7

10,9

-8,5

Pernoctaciones Visitantes

01996/1995 0199711996 lieÚltimos 12 meses

I.P.C. (Variación interanual / C.P.I. (consumerprice index) (annual variation)

Barcelona (provincia) (%)
Barcelona (province) (%)
Cataluña (%)
Catalonia (%)
España (%)
Spain (%)
U.E. (%)
EU (%)

IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q

0,4

0,3

0,2

0,0

lintlute value
in(erannual rat

1,9

1,8

1,4

1,3

2,2

2,1

2,0

2,0

Bcna. (prov.) Catahlita España

El espectacular aumento del número de matriculaciones refleja
el cambio de escenario en el que se mueven las economías
domésticas gracias a la mejora de la ocupación y al descenso
de los tipos de interés.

La adquisición de vehículos —además de las transacciones in
mobiliarias— es uno de los indicadores típicos del nivel de con

fianza de los consumidores en su capacidad de gasto. Durante
1998, en la provincia de Barcelona se han matriculado 230.000
vehículos, un 25,7 por ciento más que el ario anterior. Aparte de
ser la tasa de crecimiento más elevada de la década, el volumen de
matriculaciones casi iguala el récord de 1989. Por otro lado, una
vez descontadas las bajas, se obtiene el incremento más importan
te que se ha producido hasta ahora del parque automovilístico
provincial. Una buena noticia para los sectores industriales y de
servicios beneficiados pero no tan buena por lo que significa de
consolidación de un sistema de movilidad basado en el transporte
privado.

The spectacular increase in the number of vehicle registrations
reflects the change in dom estic economies thanks to the
improvement in employment and (hefall in interest rates.

The acquisition of vehicles, as well as property transactions, is
one of the typical indicators of consumers' confidence in their

spending ability. During 1998, in the prov ince of Barcelona,
230,000 vehicles have been registered, 25.7per cent more than the

previous year. Apart from being the highest growth rate of the
decade, the number of registrations almost equals the record set in
1989. Good news for those industrial and service sectors which

benefit, but not so good in that it represents the consolidation of a
transport system based on private transport.
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El creciente impulso de la demanda interna ha sido fundamental
para mantener el dinamismo de la actividad industrial
en la región metropolitana durante los últimos meses del año.

Pese a la moderación quemuestra la actividad industrial duran
te los últimos bimestres, en especial la exportación —el epígrafe
más dinámico de los últimos arios—, el crecimiento de la inversión
empresarial en bienes de equipo y la recuperación de la demanda
de consumo de bienes duraderos explican que los resultados al

canzados durante 1998 hayan sido los más positivos de la década.
Especialmente porque, al tratarse de un periodo dilatado de creci
miento sostenido, se ha podido modernizar el equipo productivo,
mejorar su competitividad y generar nuevos puestos de trabajo.
Todo un proceso de consolidación del tejido industrial que se ha
beneficiado, además, de una importante reducción del precio del
dinero.

El tráfico de mercancías por el puerto también empieza a sufrir
los efectos del menor crecimiento de la economía mundial y, en
definitiva, de los flujos comerciales. En este caso, el impacto es

más acusado entre la mercancía a granel —cemento, produc
tos energéticos y materias primas para la industria— que entre la

carga general, que si bien registra un retroceso importante en el
capítulo de exportaciones, consigue mantener por segundo ario
consecutivo un aumento cercano al veinte por ciento en las impor
taciones. Esta dualidad del tráfico exterior de productos acabados
y semielaborados permite cerrar el ario con un aumento de casi el
13 por ciento en el número de contenedores que han pasado por el
puerto.

Las razones que explican el leve retroceso del volumen
de mercancías que han pasado por el puerto durante 1998

van más allá de la simple reducción de los flujos comerciales
internaciones como consecuencia delmenor crecimiento
a nivel mundial.

Aparte de laagudización de la crisis económica o sólo financiera
que en diferentes latitudes afecta negativamente las exportaciones
catalanas, hay otros factores que ayudan a explicar el estancamien
to, en términos físicos, del volumen de mercancías canalizadas por
el puerto de Barcelona durante 1998. Por un lado, la fuerte expan
sión mantenida por el sector de la construcción a lo largo del ario
ha frenado la exportaciónde cemento. Por otro lado, la benignidad
de las temperaturas durante los últimosmeses ha permitido reducir
las importaciones de productos energéticos. Tambiénse debe con

siderar que el persistente descenso de los precios de las materias
primas ha primado unamoderación de las compras masivas ante la
perspectiva de poder comprar más barato en el futuro.

Si el debilitamiento de las expectativasde crecimiento económi
co mundial ya se han hecho notar en el tráfico de mercancías ca

nalizado a través de las grandes infraestructuras aeroportuarias, el
número de viajeros, especialmente turistas, ha mantenido un rit
mo de crecimiento notable, sobre todo en el tránsito internacio
nal. Estos datos, sumados a la evolución igualmente expansiva de
las estancias hoteleras, confinnan que Barcelona —que combina
una variada oferta cultural con un climamediterráneo templado
gana cuota de mercado y adeptos entre los amantes del turismo
urbano. Parece incuestionable que el turismo se revela como una
de las actividades con más futuro de la economía de Barcelona.
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The growing impulse of domestic demand has been
fundamental in sustaining the dynamism of industrial activity
in the metropolitan region during thefinal months of the year.

Despite the moderation in industrial activity in recent periods,
especially exports,— the most dynamic epigraph in recent years —

the growth in industrial investment in production goods and the
recovery in demand for consumer durables explain why the results
achieved in 1998 have been the best of this decade. Especially
because, given that it has been a long period ofsustained growth,
productive equipment has been modernised, competitiveness has

been improved, and newjobs created. Aprocess ofconsolidation of
the industrial fabric which has benefited, in addition, from an

important fall in the cost ofmoney.

Themovement ofgoods through theport is also starting to suffer
the effects oflower growth in the global economy, and, in short, of
commercial flows. In this case, the impact is stronger inbulk freight:
cement, fuels and rawmaterialsfor industry, than ingeneral freight,
which, although recording a significant decline in exports, sustains
for the second consecutiveyearan almosttwentypercent increase in
imports. This duality ofexport traffic offinished and part-finished
goods allows the year to end with an increase ofalmost 13 per cent
in the number ofcontainers which have passed through the port.

The reasons for the slight decline in the volume ofgoods
that have passed through theportduring 1998 go beyond
the mere reduction in international commercial flows
as a consequence of lower global growth.

Apart from the worsening of the economic or solely financial
crisis, which in differentparts oftheworld negatively affect Catalan
exports, there are other factors which help to explain the stagnation,
inphysical terms, of the volume offreight channelled through the
portofBarcelona during 1998. On the one hand, the strong increase
in the construction sector throughout the year has slowed the export
of cement On the other, the mild temperatures during the final
months have allowed a reduction in imported fuels. It should also
be considered that the persistent descent in raw materialprices has
lead to a moderation in bulk purchases, given the possibility of
being able to buy cheaper in the future.

Ifthe weakening ofexpectations ofglobal economic growth has
already been felt in thefreight traffic channelled through the major
airport infrastructures, the number of passengers, especially
tourists, has maintained a notable growth rate, especially in
international transport. These figures, on top of the expansion of
hotel stays, confirm that Barcelona, — which combines a varied
cultural offer with a mild Mediterranean climate— wins market
share and popularity with urban tourists. It is unquestionably one

ofthe activities with the future in Barcelona's economy.



Mercado de trabajo / Labour Market

Indicadores Período
Valor absoluto1 Últbnos 12 meses

v tosabaterooesdi%I. tasointerrouta1"1

Ocupación / Employment
Residentes activos
Active residents
Residentes ocupados
Employed residents
Residentes activos (RMB)
Active residents (metropolitan area)
Residentes ocupados (RMB)
Employed residents (metropolitan area)
Contrataciones registradas
Registered employment contracts

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31
IV.98

4th.Q

672.146

622.206

1.864.870

1.719.079

7,^1 7252

-0,6

0,8

-0,9

0,9

'15 (1 A'10 5.4A 10d

-0,5

0,7

-0,8

0,6

1

0

5

10

0

Contrataciones

1996/1995 1997/1996 1998/1997

Paro registrado / Registered unemployment

IJ
Total parados registrados
Registered unemployment
Paro masculino
Male unemployment
Paro femenino
Female unemployment
Paro juvenil (16-24 arios)
Youth unemployment (aged 16-24)
Parados sin ocupación anterior
With noprevious employment

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

49.940

22.837

27.103

5.113

5.501

-15,2

-18,5

-12,1

-32,6

-22,6

-

-

-

-

-

-

-

-11,6

-15,8

-7,5

-18,1

-5,4

JJ

Total N,lasculino I-emenino Jtn,enil

0 dic. 1997/dic. 1996 •dic. 1998/dic. 1997

Tasasde paro registrado / Registered unemployment rate
Barcelona
Barcelona

Región Metropolitana (RMB)
Metropolitan area

Cataluila
Catalonia

España
Spain

31.dc.98
dc.98

31.dc.98
dc.98

31.dc.98
dc.31

31.dc.98
dc.31

7,4

7,8

7,4

11,0

8,7

9,4

8,9

12,8
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dic. 96 dic. 97 dic. 98

RMB Cataltnia España

A pesar de alcanzar un crecimiento menor al de años anteriores,
durante 1998 el aeropuerto de Barcelona ha ganado un millón
de pasajeros.

El tránsito por el aeropuerto durante 1998 ha superado los 16
millones de pasajeros, siete de ellos en vuelos internaciones. Más
de un millón de pasajeros han llegado o salido de la ciudad por vía
marítima, un veinte por ciento más que en 1997. La suma de éstos
y otros flujos de visitantes ha generado unos 7,4millones de per
noctaciones en los hoteles de la ciudad, un seis por ciento más que
un ario antes. Estos tres indicadores presentan aumentos que, en
términos acumulados, oscilan entre el 60 y el 75 por ciento en los
últimos cinco arios.

El aumento del número de visitantes que han pasado por la ciu
dad durante 1998, ya sea por ocio, trabajo o negocios, añadido al
aumento de la ocupación, ha incidido en una mayor utilización del
transporte público. Si se dejan de lado las variaciones heterogé
neas según los diferentes medios de transporte y ámbitos de in
fluencia, el hecho es que el número de viajeros que han utilizado
estos medios de transporte colectivo en el conjunto de la región
metropolitana ha crecido cercade un cuatro por ciento. Se recupe
ran así, los niveles alcanzados a principios de los noventa, cuando
el grado de motorización de la población era sensiblemente infe
rior al actual.

Despite lower growth than in recent years, during 1998
Barcelona's aitport has gainedmore than a million passengers.

Transit through the airport during 1998 has exceeded 16 million
passengers, seven million of which have been on international
flights. More than onemillion passengers arrived or left the city by
boat, twentyper centmore than in 1997. The totalofthese and other
visitorflows have generated some 7.4million visitor nights in hotels
in the city, some six per cent greater than the previous year. These
three indicators have increased, in total, by between 60 and 75 per
cent over the pastfive years.

The increase in the number of visitors passing through the city
during 1998, either for leisure, work or business, added to the
increase inemployment, has lead to an increase in the use ofpublic
transport. Ifheterogeneous variations according to type oftransport
and sphere of influence are left to one side, the number oftravellers
which have used public transport in the whole ofthemetropolitan
region has increased by nearly four per cent. Thus the levels
achieved are similar to those at the beginning ofthe nineties, when
car ownership was appreciably less than atpresent.
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Al margen de la industria y de los servicios a la venta, el sector
económico con un mayor ritmo de crecimiento, tanto en la ciudad
central como en el resto del entornometropolitano, ha sido el de
la construcción; especialmente la edificación residencial y, como
se ha podido constatar en las calles de la ciudad, la obra pública.

Algunas de las magnitudes que ilustran la singularidad de este

ejercicio desde el punto de vista de la promoción y construcción
residencial en la ciudad son las 6.500 viviendas iniciadas y las más
de 6.100 aprobadas en las licencias de obra nueva. Son cifras que
representan una acentuación de la tendencia expansiva de 1997
hasta el punto que prácticamente duplican las dotaciones medias
que ofrecía el sector hace tan sólo tres o cuatro arios.

La combinación de este crecimiento intenso y sostenido del sec

tor residencial con el repunte de la inversión empresarial en nue

vas instalaciones y la reactivación de la inversión pública, especial
mente de la administración local en el caso de la ciudad, explica
que el número de ocupados asalariados en el sector haya aumenta

do casi un veinte por ciento en tan sólo dos arios. En el mismo
periodo, y después de reducirse en un tercio el número de des
ocupados, el paro sectorial se ha situado en los mínimos de la dé
cada. Una situación que condiciona los costes de producción.

Gracias a la reducción del precio del dinero hasta mínimos
históricos y a la mejora de los niveles de ocupación
de la población, el sector inmobiliario residencial vive
momentos de euforia.

La presión de una demanda —ya sea finalista o simplemente
inversora—que crece a medida que se reducen los tipos de interés
y ve como aumentan sus posibilidades de acceder a una vivienda
en propiedad en la ciudad, alimenta el importante aumento de la
oferta de viviendas de nueva construcción y dinamiza también el
número de transacciones en el mercado de segunda mano.

El ahorro acumulado en los últimos arios de incertidumbre eco

nómica, el incremento del nivel de renta disponible derivado del

aumento de ocupación y un efecto riqueza igualmente positivo
por la revalorización de activos financieros, son algunos de los fac
tores que, en un entorno de precios de las viviendas relativamente
estancados y, en todo caso, inferiores en términos reales a los de

comienzo de la década, explican la revitalización de la demanda
residencial.

Aparte de estos factores hay otros más subjetivos pero igual
mente determinantes. Uno es la transformación urbanística que
ha vivido y vive la ciudad y que ha revalorizado nuevamente su

carácter residencial; otro, parcialmente ligado al anterior, puede
ser la percepción que tiene una parte importante de la demanda
latente acumulada en los últimos años de que las condiciones que
se dan para comprar una vivienda en la ciudad son irrepetibles.

Este cúmulo de circunstancias favorables para la demanda resi
dencial explica que a pesar de las más de diez mil viviendas nuevas

en oferta a finales de 1998 —un 60 por ciento más que ladotación
media del bienio anterior— el precio medio de venta esun 7,6 por
ciento superior al de un ario antes. Un aumento que también ha
tenido su reflejo, y con más contundencia aún, en el mercado de

segunda mano.
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With the exception ofindustry and ofsales service, the economic
sectorwith greatestgrowth, both within the city as well as in the rest

of the metropolitan area, has been construction, especially
residential, and, as can be seen on the streets of the city, public
works.

The uniqueness of this year from the perspective of residential
development and construction in the city is illustrated by the 6,500
homes started and the approval ofover 6,100 new building licences.
These are figures which represent un increase in the expansionist
tendency of 1997, to the extent that they practically double the
averagefigures for the sector three orfour years ago.

The combination of this intensive and sustained growth in the
residential sector, the increase in business investment in new

buildings and the reactivation ofpublic investment, especially local
administration in the case ofthe city, explains the almost twentyper
cent increase in salaried workers in the sector in only two years. In
the same period, and after a reduction of almost a third in the
number ofjobless, unemployment within the sector is at the lowest

levels ofthe decade. A situation which conditionsproduction costs.

Thanks to the reduction in the cost ofmoney to historically
low levels and the improvement in employment levels,
the residentialproperty sector is living a euphoric moment.

Demandpressure, be itfinal orsimply for investment leads to an

important increase in the availability ofnewly builthomes and also
increases the number oftransactions in the second hand market.

The revaluation of residential demand at a time of relatively
stagnant housingprices, and in any case, below those ofthe startof
the decade in real terms, can be explained by numerousfactors. For
example, savings made in the recent years ofeconomic uncertainty,
an increase in the level ofavailable income derived from an increase

in employment and a positive wealth effect caused by increases in

financial asset values.

Apart from these, there are other, more subjective, but equally
determining factors. One is the urban transformation that the city
has undergone and is going through and which has revalued
residential property. Another, partly associated with this, could be

the perception held by an important part ofthe latent demand that
conditions for buying a house in the city at present may not be
repeated.

This accumulation offavourable circumstances for residential
property demand explains why despite more than 10,000 new

houseson offerat the end of1998, 60per centmore than the average
offer of the previous year, the average selling price is 7.6 per cent
greater than the previous year. An increase which has also been

reflected, even more clearly, in the second hand market.
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Construcción y licencias de obras I Construction and buildazg permiis

Viviendas iniciadas
Started dwellings
Proyectos visados (provincia)
Approved projects (province)
Obra nueva prevista en las licencias:
Planned new construction:
—Superficie total (m2)

Total area (sq. m.)
—Número de viviendas

Number ofdwellings

IV.98

4th.Q
IV.98

4th.Q

IV.98
4th.Q
IV.98

4th.Q

1.524

10.404

273.178

1.512

-40,8

-21,2

-51,4

3,3

Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real estate market
Licencias de obras y viviendas iniciadas

Número
de viviendas

Superficie
total

P1997/1996 •1998/1997

Viviendas
iniciadas

Precios de venta del mercado residencial IHousing prices

--;
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.:,.

;.'
>

20

15-

5..

Viviendas nuevas (pta./m2)
New housing (pta./sq. m.)
Segunda mano (pta./m2)
Second hand housing (pta./sq.m.)
Precio de oferta

Offering price
Precio de transacción
Transactionprice
Plazas de aparcamiento (miles pta.)
Parking lots (thousands ofpta.)

2n.sem.98

2nd.half

2n.sem.98

2nd.half
2n.sem.9

2nd.half
2n.sem.98
I 2nd.half

260.976

-

2.400

7,6

-

-4,0

255.508

246.440

241.462

-

6,1

9,5

18,4

-

1,0

4,7

2,8

-5,6

-5 -

to
Nuevo 2.a mano

(trans.)

III 1997/1996 •

Plazas
aparcamiento

1998/1997

Precios de alquiler de locales de negocios / Businesspremises renta! prices
Locales de negocio (alquiler mensual):
Business premises (monthly rent):
— Oficinas (total ciudad) (pta./m2)

Office (whole city) (pta./sq. m.)
— Locales comerciales (pta./m2/mes)

Commercialpremises (pta./sq.m.)

1r.sem.98

lst.half
1 r.sem.98
Ist.half

1.097

1.195

12,1

16,8

-0,6

-6,7

1998 acaba con un aumento espectacular del número
de trabajadores afiliados a laSeguridad Social y un descenso
histórico del paro registrado en un contexto de leve reducción
de la población activa.

Hemos querido reservar para el final de este análisis el impacto
que la coyuntura expansiva ha tenido sobre la ocupación. Sin
duda, el aspectomás destacado de la evolución económica de 1998

esel impacto positivo que ha tenido en las economías domésticas y
su capacidad de gasto por la vía del aumento de los niveles de
ocupación. Los datos así lo avalan. El paro registrado se ha reduci
do casi un 18 por ciento en la región metropolitana i más de un 15

por ciento entre los barceloneses. Los niveles actuales de desem
pleo son los más bajos de los últimos veinte años. La ocupación,
medida por los afiliados al RégimenGeneral de la Seguridad So

cial, ha crecido cerca de un siete por ciento en el conjunto de la

región metropolitana. Una evolución que incluye un elevado por
centaje de afloramiento de actividad sumergida.
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Oficinas Locales comerciales

EJ 1997/1996 •Ir.sem.98/1r.sem.97

1998 ended with a spectacular increase in the number
ofworkers affiliated to SocialSecurity and a historic descent
in unemployment, within a context ofa slight reduction
ofthe working population.

We wanted to save until last the study of the impact on
employment ofthe current expansionistperiod. Without doubt, the
mostsignificant aspect ofthe evolution of1998's economy has been
the positive impact on domestic economies of increased
employment levels and spending power. The data supports this.
Registered unemployment has fallen by nearly 18 in the
metropolitan region and by more than 15 per cent within the city.
Current unemployment levels are the lowest for 20 years.
Employment, measured by the number ofaffiliates in the General
Régime ofSocial Security, has increased by nearly 7per cent in the
metropolitan region as a whole. An evolution which includes a high
percentage increase in the submerged economy.
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Esta evolución delmercado laboral da continuidad y refuerza la
tendencia mantenida desde 1995. El dinamismo de la industria y
de la construcción, explica que el paro masculino haya seguido
disminuyendo más que el femenino. A pesar de esto, y en parte
gracias a la recuperación de actividades terciarias beneficiadas por
el aumentodel gasto en consumo, la reducción del paro femenino
se ha acentuado durante 1998. Sin embargo, el segmento depobla
ción más beneficiado por la creación de ocupación ha seguido
siendo el de los jóvenes. Un hecho que se acentuará en los próxi
mos afios, cuando se incorporen al mercado de trabajo generacio
nes cada vez con menos efectivos.

Conviene matizar esta lectura tanpositiva de la evolución de los
niveles de ocupación. Por un lado, por laevolución de la contrata

ción, que a pesar de la reforma de 1997 que fomenta la estabilidad
laboral, continúa descansando mayoritariamente en la contrata

ción temporal y con un elevado porcentaje de contratos de muy
corta duración. Por otro, porque ni un periodo relativamente sos

tenido de bonanza económica y de mejora de las expectativas de
encontrar trabajo ha sido suficiente para reactivar unas tasas de
actividad sensiblemente inferiores a las europeas, especialmente
entre las mujeres. Este es un tema que reclama unaespecial aten
ción y que no puede despacharse con una simple referencia a la
economía sumergida.

Las expectatives a medio plazo se mueven entre el previsible
mantenimiento de la expansión de la demanda interna y la cre

ciente dificultad para aumentar las exportaciones de manufactu
ras. Es necesario plantearse que en una situación de creciente
integración de los mercados, es prioritario velar por la competiti
vidad de nuestros productos y servicios. Un objetivo hasta cierto
punto incompatible con las tensiones de precios derivadas de una
inflación claramente superior a la media europea y con un merca

do de trabajo que roza la plena ocupación en muchos ámbitos y
sectores sin que la tasa de actividad de la población catalana en

edad de trabajar sea capaz de romper labarrera de los dos tercios.
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This evolution in the labour market gives continuity and
strengthens the tendency maintained since 1995. The dynamism of
industry and construction explains why male unemployment has
fallenfaster thanfemale. Despite this, and inpart due to the increase
in tertiary sector activities favoured by the increase in consumer

spending, the fall in female unemployment has increased
throughout 1998. Nevertheless, the segment ofpopulation most

benefited by the creation of new jobs has been the young. A fact
which will become more pronounced in coming years, as

numerically smaller generations join the labour market.

However, such an optimistic perception of the evolution of
employment levels should be moderated. On the one hand, the
increase in contracts, which, despite labour reforms carried out in
1997favouringjob stability, continue to favour fixed term contracts

and a highpercentage of contracts of very short duration. On the

other, not even in a relatively sustained period of economic
prosperity and improvement ofjob finding possibilities has it been
possible to reactivate activity levels significantly below those of
Europe, especially amongst women. This is a subject which
deserves special attention and which cannot be dispensed with a

simple reference to the submerged economy.

The medium term expectations for the economy he between the
foreseeable continuation ofexpansion of internal demand and the

growing difficulties to increase manufacturing exports. ltshould be
stated that in a situation of growing market integration it is

fundamental to watch over the competitiveness of ourproducts and
services. An objective which is, to a certain extent, incompatible
with price tensions caused by inflation clearly greater than the
European average and a labour market which reaches full
occupation in many sectors, whilst sustaining an activity rate

amongst the Catalan population that is incapable of breaking the
two thirds barrier.


