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Indicadors econòmics
Síntesi de la conjuntura





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

Són nombrosos els indicadors que, amb els resultats del tercer
trimestre a la mà, revelen que l'activitat econòmica de la ciutat i
entorn metropolità ha continuat creixent amb una intensitat molt
semblant a la del primer semestre. No són menys però, els que
deixen entreveure que elpunt de màxim creixement ja s'ha assolit
i que s'inicia una fase de lleu desacceleració en la trajectòria ex

pansiva o de taxes de creixementmés modestes. Un canvi de ten
dència previsible atesa l'expansió acumulada d'ençà el 1994 i la
situació de crisi econòmica que en el darrer any s'ha instal.lat al

Japó, Rússia i a molts països d'Extrem Orient i Amèrica del Sud.

Vista l'evolució econòmica del trimestre s'ha de començar
a diferenciar entre aquelles activitats més directament
afectades per la globalització dels mercats i aquelles
més orientades a satisfer la demanda interna. Les trajectòries
comencen a divergir.
La progressiva integració de l'economia a nivell mundial i el

creixent protagonisme de les exportacions comamotor del creixe
ment econòmic del nostre país en el darrer quinquenniés suficient
per entendre que l'evolució i les perspectives de l'economia barce
lonina per extensió de la catalana— depenen, cada cop més,
del ritme de creixement de la resta de països de laUnió Europea
—destí preferent de les nostres exportacions— i en segona instàn
cia, de les economies de les àrees actualment en crisi. En aquest
cas, perquè a més de la contracció de les nostres exportacions a

aquests països, les produccions d'aquestes economies devaluades
guanyen competitivitat a la resta de mercats, inclòs el propimer
cat espanyol.

Fet aquest esbós d'escenari general, hom pot entendre fàcil
ment l'evolució recent de l'activitat industrial i del tràfic demerca
deries pel port. Altres sectors però, segueixen una dinàmica ara

per ara independent d'aquests factors externs. La Construcció es

revela novament com l'activitat productiva més dinàmica a la ciu
tat durant eldarrer estiu. Així ho constaten les dades d'habitatges
en construcció i ho percep el ciutadà amb les nombroses obres als

espais públics de la ciutat. A banda de molts serveis personals en

franca expansió, relacionats majoritàriament amb la cultura i el
lleure, també han continuat reforçant el seu ritme expansiu activi
tats terciàries tradicionals i de molt pes a la ciutat com ara elCo
merç, l'Hostaleria i restauració, i el Transport, especialment les
activitats logístiques.

Evolució de l'activitat industrial
a la regiómetropolitana
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Segons els resultats de les enquestes de conjuntura industrial,
l'activitat fabril de la regió metropolitana afronta els darrers me

sos de l'any amb senyals evidents d'alentiment de les taxes de crei
xement de les exportacions. Sortosament, el to clarament expan
siu que manté la demanda interna i la necessitat de reposar estocs
permet ajustar elmenor dinamisme de les exportacions sensealte
rar, de moment i en termes globals, el creixement de laproducció.
Les indústries de l'àrea de Barcelona comencen a acusar

el creixement acumulat en els darrers anys i un augment
de la competència a lamajoria de mercats que dificulta
les exportacions.

Deixant de banda les particularitats sectorials, el cert és que la
indústria en el seu conjunt continua operant en nivells màxims de
la capacitat productiva instal.lada; hi ha sectors en els que la ca

pacitat física per assumir augments de producció a curt termini és

pràcticament nul.la. Aixe, incideix en un allargament dels períodes
de lliurament de les comandes que, en darrera instància, es revela
com un factor que limita l'augment dels nivells de producció, no
només del propi sector que ja opera al màxim de la seva capacitat,
sinó d'altres indústries auxiliars o subministradores de productes
intermedis.

En aquesta situació, les expectatives dels empresaris a curt ter
mini apunten al manteniment de la tendència a labaixa dels ritmes
de creixement —lamajoria aposta per poder mantenir els volums
de producció assolits— en un entorn de creixent competència i
preus de venda a labaixa.
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Transports

Aeroport
Trànsit de passatgers (milers)

- Total (inclòs trànsit directe) 3r.tr.98 4.569 4,9 15.723 6,2 12,1
Interior 3r.tr.98 2.291 3,4 8.499 3,7 9,8
Internacional 3r.tr.98 2.234 12,0 6.877 13,1 16,9

- Tràfic de mercaderies (tones) 3r.tr.98 19.178 8,7 78.879 -5,1 1,0

El constant augment del nombre de viatgers que utilitzen l'aeroport -propd'un milió més que l'any 1997-
nopot evitar el progressiu alentiment de les taxes de creixement. D'altra banda, el trànsit internacional es
revela novament com el més dinàmic imanté, per tercer any consecutiu, taxes de creixement de dos dígits.
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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)

3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98

5.836
2.297
3.539
3.281
1.152
1.283

288.458

-2,0
-1,4
-2,3
11,3
-1,5
20,0
15,4

24.457
9.165

15.292
12.723
4.762
4.914

1.044.049

-1,8
-1,9
-1,7
11,8
4,6
17,5
12,5

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

Les dades provisionals del tercer trimestremostren el vigor que manté la tendència expansiva de la càrrega
general tot iel lleu retrocés -el primer en els darrers quinze trimestres- que han registrat les exportacions
d'aquest tipus de mercaderies. Un vigor recolzat exclusivament en el fort creixement de les importacions,
reflex del dinamisme de la demanda interna.

Total Càrrega general Teus

01997/1996 E darrers 12 mesos

Transport públic de passatgers

I
- Totalservei urbà (milers)

Xarxa Metro (milers)
Xarxa Bus (milers)
FGC (Cat. iSarrià) (milers)

- Totalservei de rodalia (milers)
RENFE (milers)
FGC (milers)

3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98

95.974
56.312
35.743
3.919

28.035
21.031
7.004

5,6
11,5
-3,6
19,7
6,3
5,2

10,0

456.899
260.746
176.249
19.904

118,645
87.670
30.975

3,4
7,5
-2,9
11,2
4,7
3,4
8,3

-2,3
-4,1
0,0
0,2
4,8
4,1
6,9 !IIL'augment de mobilitat associada a creixents nivells d'ocupació i alhora de capacitat de despesa, afegida a un

augment del nombre de visitants i a la integració tarifària -encara parcial- entre xarxes de transport, són

alguns dels elements que expliquen l'augment del nombre d'usuaris del transport públic urbà. En el cas del

ferrocarril de rodalia, l'esforç inversor per equiparar-lo al servei urbà en termes de prestacions i qualitat,
atreu nous usuaris.

-3
Totalservei urbà Total servei rodalia

01996/1995 El1997/1996 •darrers 12 mesos

L'evolució del tràfic de càrrega general pel port reflecteix
el procés de substitució gradual de les exportacions industrials
com amotor de creixement per un major protagonisme
de la inversió i del consum intern.

L'evolució del tràfic de mercaderies pel port durant el tercer
trimestre s'ha mantingut en la mateixa trajectòria iniciada a co

mençamentd'any. Alhora que vadisminuintel tràfic de productes
sòlids i líquids a doll, augmenta el volum de la càrrega general.
Unaevolució congruent amb la creixent potenciació de tota mena

d'activitats logístiques a l'àrea limítrof del port. L'augment cons
tant del nombre de contenidors que passen per les instal.lacions
portuàries és una prova més de la tendència a l'especialització que
viu el port de Barcelona cap a un tipus de càrrega d'elevat valor
afegit. En aquest sentit, mesurarel tràfic pel seu pes no és elmillor
indicador de l'activitat portuària ni tampoc de la del teixit produc
tiu de la seva àrea d'influència.

8

En conseqüència, i des del punt de vista de la conjuntura econò

mica, és moltmés significatiu el creixement de la càrrega general
-en fase de desacceleració per l'estancament de les exporta
cions- que no pas la reducció de la resta de grans agregats. Així,
una anàlisi més detallada d'aquestes dades posa de relleu que les
importacions de càrrega general assoleixen taxes de creixement de
l'ordre del vint per cent, refermant una tendència expansiva inicia
da a final de 1993. Contràriament, les exportacions d'aquest tipus
de càrrega durant el mateix període han registrat un lleu retrocés

que enfosqueix una trajectòria de més de quatre anys igualment
expansiva.

Aquesta evolució tan divergent -que implica que un gran nom
bre de contenidors surten del port buits o amb poca carrega
reflecteix tant la creixent dificultat que pateixen les empreses
catalanes per augmentar les seves exportacions de productesma
nufacturats com l'augment de les importacions generat per la no

table represa de la demanda interna.



Turisme, consum i preus
Valor absolut Darrers 12 mesos

'

Període i taxa interanual (%) i taxa interanual (i
Consum - Matriculació

Electricitat d'ús comercial-industrial (Gwh) j1.-ag.98 609 2,6 4,2
Electricitat d'ús domèstic (Gwh) j1.-ag.98 250 3,3 1,9
Gas canalitzat (milions tèrmies) 3r.tr.98 414 3,0 2.682 3,7 -1,8
Matriculació de vehicles (província) 3r.tr.98 53.657 21,2 218.925 25,3 15,5

El consum d'electricitat per a usos comercials i industrials durant l'estiu confirma la desceleració apuntada
durant el primer semestre. Percontra, l'augment del nombre de llars i la creixent popularització dels sistemes
de climatització, generenun major consum elèctric per part de les famílies. Elfort creixement de les matricu

lacions durant el tercer trimestre assegura unnou rècord anual de matriculacions, només superat, previsible
ment, pel 1989.
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Electricitat Gas Vehicles

cial.-ind. (prov.)
1997/1996 •darrers 12mesos

Visitants i pernoctacions hoteleres 18

15
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Total pernoctacions (milers)
Visitants segons motiu de la visita (milers)

- Negocis (milers)
-Turisme (milers)
- Fires iCongressos (milers)
- Altres (milers)

j1.-ag.98
j1.-ag.98
j1.-ag.98
j1.-ag.98
j1.-ag.98
j1.-ag.98

1.425
621
171
404
27
19

5,9
20,0
20,0
20,2
106,4
-26,5

7.293
2.980
1.068
1.259
328
326

6,7
2,4

-14,3
16,1
-3,3
34,8

9,8
-7,8
-14,7
10,9
-17,2
-26,0

La creixent afluència de turistes consolida els mesos d'estiu com el període de major activitat hotelera a la

ciutat. Tanten nombre de visitants com de pernoctacions als hotels de la ciutat, els volums assolits durant el

bimestre juliol-agost representen nous rècords absoluts. Això noobstant, el creixement de l'activitat mostra

símptomes de lleu desacceleració. Pemoctacions Visi ants Visitants
hoteleres que pernocten per turisme

0 1997/1996 e darrers 12 mesos

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

Barcelona (província) (°/0)
Catalunya (%)
Espanya (%)
Subjacent (%)
U.E. (%)

3r.tr.98
-

3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98
3r.tr.98

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

-

-

-

-

-

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

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

El moderat augment de l'índex de preus de consum del setembre -només un 0,1 per cen , quatre dècimes

menys que en el mateix mes de 1997- ha motivat la forta desacceleració de la taxa d'inflació fins amínims

anuals. Atès que aquesta evolució és imputable a la despesa en alimentació, el diferencial entre l'índex ge
neral i la inflació subjacent s'amplia.

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

i

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

- Bcna. (prov.) - Catalunya Espanya - U.E.

Tot i l'augment del trànsit internacional, el nombre de passatgers
que utilitzen l'aeroport tendeix a un ritme de creixement

molt més moderat que el dels darrers anys.

Pel que fa als indicadors d'activitat de l'aeroport, el trànsit de
passatgers ha continuat augmentat amolt bon ritme;especialment
el trànsit internacional. Es fan evidents però, alguns símptomes
d'alentiment del creixement, imputables tant al canvi d'expectati
ves que viu l'economia mundial d'ençà l'esclat de la crisi financera
japonesa com a les evidents limitacions operatives de l'actual ae

roport després d'acumular un augment del nombre de vols de l'or

dre del 55 per cent en només quatre anys.

L'augment d'activitat econòmica i especialment del nombre de

llocs de treball ocupats a la ciutat central explica el creixement
sostingut del nombre d'usuaris dels diferents serveis públics de

transportcollectiu. A l'àmbit urbà, sense entrar en el detall de les
evolucions de signe diferent que registren el servei de metro i el

d'autobusos, durant el tercer trimestre de 1998 el total de viatgers
del transport públic urbà ha accentuat l'augment registrat durant
el primer semestre, superant definitivament els efectes de la vaga
del metro de 1997 i reprenent novament la tendència expansiva
iniciada l'any 1995.

9



Mercat de treball

Valor absolut Darrers 2 mesos

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

30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
3r.tr.98

677.031
624.342

1.885.151
1.731.758
137.718

-0,3
1,3
-0,4
1,4
7,5 633.943 18,7

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

Igual que en trimestres anteriors,el fort ritme expansiu que manté l'activitat econòmica de a regió metropo
litana incideix enunnou augment del nombre de persones ocupades. Una tendència alcista fins a cert punt
esmorteïda per una població activa estancada.
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Contractacions

1996/1995 1997/1996 darrers 12 mesos

Atur registrat
Total aturats registrats
Atur masculí
Atur femení

'

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

30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98

52.689
23.798
28.891
5.928
6.085

153.393

-15,8
-21,2
-10,9
-28,4
-18,0
-17,0

-

-

-

-

-

-

-

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

La combinació d'unfort creixementeconòmic amb l'estancament de la poblac'ó en edat de treballar,genera
una notable reducció del nombre d'aturats. Durant l'estiu, el descens de l'atur s'ha mantingut al ritme del
trimestre anterior, accentuant-se en relació amb la tendència registrada un any abans. Com en trimestres
anteriors, l'atur masculí, gràcies al dinamisme de la construcció ila indústria,mostra una evolució més espe-
rançadora que el femení. Elfort descens de l'atur juvenil està necessàriamentassociat a la constantpèrdua de
pes relatiu d'aquest segment de població sobre el total.

-

u

Total Masculí Femení Juvenil

El des. 1997/des. 1996 U set.1998/set. 1997

Taxes d'atur registrat (i/o) (1) 1A

Barcelona (provisional)
RMB

Catalunya
Espanya

30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98
30 set. 98

7,8
8,1
7,4
10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,7
9,4
8,9

12,8
El fort descens del nombre d'aturats registrats continua pressionant a la baixa les taxes d'atur de ots els
àmbits. L'estancament de la població activa tant a Barcelona com a la resta de l'entorn metropolitàexplica el
menor ritme de descens de la taxa d'atur.

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

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

- Barcelona
t- RI■413 _ Catalunya Espanya

Pel que fa al nombre d'usuaris del servei ferroviari de rodalia, el
creixement interanual del tercer trimestre -superior al sis per
cent- referma la sòlida tendència a l'alça dels darrers anys. I aixà,
malgrat la competència derivada de l'important augment del parc
de vehicles que es registra al conjunt de la regió metropolitana.

Aquesta referència al parc automobilístic ens dóna peu a co

mentar l'evolució de lamatriculació de vehicles, un indicador tra
dicional de l'evolució de lademanda de consum de les famílies. Els
més de 53.000 vehicles matriculats durant el tercer trimestre a la

província de Barcelona representen un augment del 21,2 per cent
en relació amb el mateix període d'un any enrere. Un creixement
importantíssim que, si bé és inferior al 30 per cent del primer se
mestre, supera amb escreix el 15,5 per cent del 1997.
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Toti que en termes anuals la tendència és notablement alcista,
l'assoliment d'uns valors tanelevats permet intuirl'inici d'una fase
de lleu desacceleració de les taxes de creixement. Més per la prò
pia saturació del mercat que no pas per una reducció de la ca

pacitat de despesa de les famílies. Un fet d'altra banda previsible
atès l'increment tan espectacular dels darrers trimestres. Amb tot,
el 1998 es clourà amb el volum de matriculacions més elevat de la
dècada, a poca distància del rècord històric de l'any 1989.

L'evolució de les pernoctacions hoteleres al llarg de l'estiu,
paral.lela a la del tràficaeri, s'emmarca en una trajectòria
expansiva que de mica en mica s'alenteix.

L'augment d'activitat en el sector del transport de passatgers i
en una bona part del terciari s'associa inevitablement al dinamis
me del sectorturístic i hoteler de la ciutat.Un estiu més, el nombre
de visitants i de pernoctacions hoteleres ha assolit noves fites. Per
primera vegada s'ha superat la mitjana mensual de 700.000 per
noctacions hoteleres. L'augment del nombre de visitants ha estat
la tònica general de lamajoria dels diferents collectius que visiten
la ciutat, si bé continuen destacant els turistes.



Construcció i mercat immobiliari

Indicadors Període
Valor absolut

i taxa interanual (°./.) i

Construcció residencial i llicències d'obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats 3r.tr.98 2.263 139,5 7.508 85,3 30,0
— Projectes visats (prov.) 3r.tr.98 8.671 –15,3 48.598 17,2 31,9
Obra nova prevista a les llicències:
— Nova planta: nombre d'habitatges 3r.tr.98 852 –24,3 5.889 5,3 67,2
— Nova planta: superfície (m2) 3r.tr.98 222.619 –15,5 1.408.583 19,3 94,4
— Reforma i ampliació: superficie (m2) 3r.tr.98 153.619 89,7 359.297 –4,6 –8,1

El creixement de l'obra nova en el sector residencial supera totes es previsions. Gràcies a l'extraordinari

augment del trimestre, els habitatges iniciats en els darrers dotze mesos sumen més de 7.500, una xifra que
marca un rècord difícil de superar. Per contra, de l'evolució de les licències aprovades se'n pot deduir que
probablement el nombre d'habitatges en construcció es reduirà en els propers trimestres.

Llicències d'obres
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Preus al mercat immobiliari
Preu de venda habitatges

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

lr.sem.98
lr.sem.98

260.976

241.210
214.400
2.400

1.097
1.195

7,6

7,8
6,1
–4,0

12,1
16,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

–1,9

4,7
2,8
–5,6

-0,6
–6,7 !II

L'augment dels preus mitjans de venda en el mercat residencial és un reflex de la pressio de la demanda,
financerament molt enfortida, sobre una oferta mésàmplia i diversaque la queexistia en els darrers anys. La

reacció a l'estancament dels preus del quinquenni anterior i unaugment del nivell d'equipament i garantia
dels habitatges nous són elements que també han repercutit en l'augment dels preus. D'altra banda,el creixe-
ment sostingut de l'activitat econòmica comença a incidir en el preu dels locals de negoci.

2a. mà PlacesNou

Orans.) aparcament

.0 1997/1996 U 2n. sem. 1998/2n. sem 1997

Recordant el que s'ha avançat en començar aquesta anàlisi de la
conjuntura, el sector de la Construcció ha continuat liderant el
creixement econòmic de la ciutat i regió metropolitana. En el cas

concret de Barcelona, aquest dinamisme és especialment rellevant
en el segment residencial, que registra per quart any consecutiu un

increment significatiu del nombre d'habitatges en construcció.

Aquest dinamisme de fons —recolzat en l'augment dels nivells de

renda d'una població amb taxes d'ocupaciócreixents i amb elpreu
del diner en mínims històrics— es veu reforçat per la important
inversió pública que s'està executant a la ciutat. Totplegat no és

d'estranyar que l'atur sectorial es trobi en mínims i que es registrin
augments relativament significatius de preus en el sector.

La disponibilitat de sòl i l'abaratiment del diner han estat

factors determinants per aconseguir un augment significatiu
de l'oferta residencial de nova planta.

Si bé les llicències d'obres aprovades en trimestres anteriors ja
anunciaven el manteniment de la fase expansiva de la construcció
residencial a Barcelona, l'inici de 2.263 habitatges durant el tercer
trimestre no deixa de sorprendre. Afegits als iniciats en els tres
trimestres anteriors, el total d'habitatges iniciats a la ciutat en els
darrers dotze mesos supera els 7.500. Un volum molt elevat a la

llum de les dotacions anuals del decenni anterior, que respon a

una conjuntura especialment favorable, caracteritzada peruna de

manda potencial creixent i financerament enfortida i una inusual

disponibilitat de sòl alliberat d'altres usos, que, juntament amb les
expectatives que darrerament ha aixecat la projecció internacional
de Barcelona, ha atret a grans operadors immobiliaris.

Alhora que els indicadors d'activitat real assoleixen increments
espectaculars, els d'activitat futura com ara el visat de projectes i
les llicències d'obra nova comencen a mostrar signes d'esgota
ment. Toti que els volums són encara rellevants i previsiblement
permetran tancar l'any amb uns nivells superiors als del 1997, les
variacions interanuals dibuixen una tendència descendent.

Igualment descendent ha estat la trajectòria seguida per l'índex

de preus de consum durant el tercer trimestre gràcies, bàsicament,
a l'evolució dels preus d'alguns productes alimentaris no elaborats
comara la carn de porc—que ha assolit els nivells més baixos dels
darrers anys— i els productes energètics. Això ha estat suficient
per situarnovament la taxa interanual en l'1,6 per cent a final d'es
tiu, quatre dècimes menys que un any enrere i en situació de tan

car l'any amb un nivell de preus inferiora les previsions oficials. A
Catalunya però, i per descomptat a l'àrea de Barcelona, tot i regis
trar el mateix augment trimestral que Espanya, la retallada en ter

mes interanuals ha estat més minsa.
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La nota discordant però, la posa un cop més l'evolució de l'agre
gat dels serveis, que durant l'estiu ha afegit tres dècimes a la taxa
d'inflació subjacent. Una evolució que respon bàsicament a les ex
pectativesd'enfortiment de la capacitatde despesa de les famílies i
al fort ritme de creixement de la demanda interna. Tot i que
aquest resultat permet mantenir estable el diferencial d'inflació
amb la mitjana europea harmonitzada, empitjora lleument amb
els països amb els nivells de preus més baixos, entre els que des
taquen Alemanya i França, els principals destinataris de les nos
tres exportacions. Una evolució poc favorable al manteniment del
nivell de competitivitat de les nostres exportacions cap aquests
mercats.

Com en el cas de la inflació, la taxa d'atur és un altre dels indica
dors valorats positivament quan tendeix a la baixa. En aquest sen
tit, l'evolució de l'atur durant els mesos d'estiu, tant en termes ab
soluts com a nivell de taxes, ha estat de les més positives dels
darrers anys a tots els àmbits. La coincidència en la intensitat de la
davallada durant els darrers dotze mesos —a l'entorn d'1,5 punts
percentuals— posa de manifest que la bonança econòmica ha inci
dit de manera homogènia en la creació de nous llocs de treball a
tot el territori.

Pel que fa a Barcelona i regiómetropolitana, la població ocupa
da ha continuat augmentant amb un ritme de creixement més in
tens que el mantingut durant el 1997. El nombre de contractes

registrats també ha crescut a bon ritme, tot i que se'n desprèn un
cert alentiment imputable bàsicament a l'augment de la contracta
ció indefinida registrada en els darrers trimestres, com a conse

qüència de les mesures de foment d'aquest tipus de contractació.
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La desacceleració del nombre de contractes formalitzats durant
l'estiu no frena ni la persistent davallada del nombre d'aturats
ni moltmenys el procés de creació de nous llocs de treball.

En una situació de població activa pràcticament estancada, com
és el cas de Barcelona i entorn metropolità segons les estimacions
de l'INE, tot augment d'ocupació té un reflex directe en una re

ducció equivalent de les xifres d'atur. Així, la intensificació del
ritme de reducció del nombre d'inscrits com aturats a l'INEM du
rant els mesos d'estiu ha situat els nivells de desocupació en uns

nous mínims Ja no és cap novetat assenyalar elcollectiu dels jo
ves com el més afavorit per la creació d'ocupació. I tampoc ho és
que l'atur masculí es redueixi, per segon any consecutiu, a un rit
me que dobla el de dones. Encara que només sigui perquè els ac

tius desocupats d'origen industrial o de la construcció són els que
han tingut més possibilitats de tornar-se a col.locar.

A grans trets, el creixement econòmic que ha registrat tant l'à
rea de Barcelona com la resta delpaís durant el tercer trimestre de
1998 ha servit per a consolidar unamica més els nivells d'ocupació
assolits després de quatre anys de moderada però constant gene
ració de llocs de treball. Segons les dades d'afiliats a la Seguretat
Social, gairebé tres de cada quatre actius ocupats de Catalunya
treballa a l'àmbit de les set comarques metropolitanes; d'aquests
gairebé 1,8 milions d'actius afiliats, aproximadament la meitat es
concentren a Barcelona.

Aquestes dades refermen que tot i que en els darrers anys la
creació d'ocupació ha estat quelcom més intensa a l'entornmetro
polità que no pas a la ciutat central —el dinamisme de l'activitat
industrial n'ha estat el principal responsable— la ciutat ha estat

capaç de mantenir el seu potencial econòmic mesurat en llocs de
treball/habitant. Si l'any 1991 s'havia assolit un màxim de 57 co

titzants treballant a laciutat per cada cent residents de dret, a mit
jan de 1998 aquesta ràtio s'estima a l'entorn de 58 treballadors per
cada cent habitants. Una xifra molt il.lustrativa si es posa al costat
dels aproximadament 33 treballadors per habitant de la resta de la
regió metropolitana i de la resta de Catalunya.



Avanç de dades

Darreres dades disponibles de 1998

■ t, ! Períoi

gn.-nv.

gn.-nv.
gn.-nv.

gn.-nv.

Valor

absolut 0/

Aeroport. Trànsit de passatgers
— Total (inclou trànsits) (milers)
— Interior (milers)
— Internacional (milers)
Tràfic de mercaderies (tones)

15.032

8.005

6.603
72.436

7,4
4,3

12,9
—2,7

Port. Mercaderies (previsions)
— Total (milers tones) gn.-ds. 24.700 —0,7
— Càrrega general (milers tones) gn.-ds. 12.900 9,6
— Contenidors (milers teus) gn.-ds. 1.070 10,1

Transport públic. Viatges venuts
— Xarxes Bus i Metro (milers) gn.-nv. 397.172 3,2
— FGC-CiS urbà (milers) gn.-nv. 18.956 15,9

Ferrocarril de rodalia. Viatgers
— RENFE (milers) gn.-st. 65.197 3,5
— FGC (milers) gn.-nv. 28.974 10,1

Escombraries recollides (tones) gn.-nv. 603.269 0,5

Matriculació de vehicles (prov.) gn.-nv. 207.144 25,7

Pernoctacions hoteleres (milers) gn.-oc. 1.365 5,3

Mercat de treball
— Aturats registrats 30 nv. 51.909 16,2
— Taxa d'atur (provisional) (%) 30 nv. 7,7 —

— Contractacions registrades gn.-oc. 504.036 10,3

IPC. Variació interanual (nov.)
— Catalunya (°/0) nv. 1,8 —

— Espanya (%) nv. 1,4 —

Mercat residencial
— Habitatges visats (província) gn.-oc. 37.716 3,9
— Habitatges nous previstos
a les llicències aprovades gn.-oc. 4.979 4,2

(A) Variació sobre el mateix acumulat o valor de l'any anterior.

Un avanç de l'evolució de l'economia de Barcelona

durant el 1998.

La continuïtat de l'evolució expansiva que durant l'estiu i pri
mers mesos de la tardor han mostrat els principals indicadors de

l'economia de la ciutat permeten avançar un creixement anual de
l'activitat econòmica que, per segon any consecutiu, pot assolir
novament el quatre per cent; un ritme d'expansió similar al que es

preveu pel conjunt de Catalunya.

L'indicador més incontrovertible de la solidesa de l'actual fase
d'expansió econòmica possiblement sigui l'evolució dels nivells
d'ocupació i d'atur. Tant a Barcelona com al conjunt de la regió
metropolitana, el nombre de residents ocupats a final d'any haurà
crescut al voltant d'un 1,5 per cent, pràcticament el doble que du

rant el 1997. En termes absoluts, equival a uns augments d'aproxi
madament 10.000 i 25.000 nous actius ocupats respectivament.

Paranelament, les xifres d'atur registrat s'hauran reduït en

aproximadament unes 9.000 persones entre els actius residents a

Barcelona i 20.000 a la resta de l'entorn metropolità. Les taxes

d'atur hauran fixat nous mínims entre el 7,5 i el 8 per cent.

Al costat d'aquestes estimacions realitzades a partir de les da

des de l'Enquesta de Població Activa i de les Oficines de Treball
de laGeneralitat, els registres d'actiusque cotitzen a la Seguretat
Social detecten un creixement força més important a tots els àm
bits. Una discrepància imputable en bona part a l'aflorament de

llocs de treball anteriorment submergits.

Aquest augment sostingut dels nivell d'ocupació i la seva inci

dència en la capacitat de despesa de les famílies, afegit al procés
igualment constant de descens del preu del diner, és el que explica
una bona part del creixement que registren la majoria d'indica
dors de consum i d'inversió. L'augment d'aproximadament un 20

per cent del nombre de vehicles matriculats a les comarques bar
celonines, un augment relativament semblant del nombre d'habi
tatges iniciats a Barcelona i fins i tot el creixement del trànsit de

viatgers per l'aeroport són alguns dels indicadors disponibles que
il.lustren el cerclevirtuós responsable del manteniment de l'actual
fase de creixement econòmic.

Pel que fa a la capacitat de l'economia de l'àrea de Barcelona
per continuar mantenint aquest ritme de creixement a mitjà termi
nical centrar-se en l'evolució d'un seguit de factors que, coincidint
amb la implantació de l'euro, dibuixen un escenari de relativa in
certesa. En primer lloc, la desacceleració de les exportacions com
a conseqüència de la revisió a la baixa de les taxes de creixement

de l'economia mundial. En segon lloc, la capacitat i predisposició
dels empresaris i emprenedors per afrontar nous riscos inversors i

superar aquelles limitacions del teixit productiu que es comencen

a palesar després d'un lustre d'expansió dels volums de producció.
Per últim, la pèrdua de competitivitat que pot patir la indústria
catalana si no es redueixen els diferencials de preus que el nostre

país manté amb les principals economies europees.

En aquest escenari no hi pot faltar l'esforç compromès i coordi
nat de totes les administracions públiques per accelerar l'execució
dels diferents projectes d'equipaments i infrastructures de trans

port absolutament imprescindibles perquè l'àrea econòmica de
Barcelona, i per extensió Catalunya, sigui una referència obligada
en la nova Europa del segle
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I. Indústria



-

-":::•,,,'-','. ..:, :,;;:,'.'.. ::•:,:4,,,,r-1:,,,:t .t,,,z.:
..';'-'1",'':;[..' ''.-.::-

'

: '.. !:'.;q..
..,,‘,s..,?•■';;;,':::. :' :

'• ' ":. '''. .''.'' - ' ',','' :.

"t:,•::''..'' '---:,'",' '

,' ...'",::-,;-':,,',=
.-

'

.

- '
"
...

-

,

•
. -

.

-

.

7•P4 ,
, .



Evolució de l'activitat industrial

Indicador sintètic d'activitat industrial

Les convulsions a l'entorn econòmic internacional refreden
les expectatives de creixement, per bé que els indicadors
d'activitat real es mantenen en una trajectòria expansiva.

A mesura que les empreses manufactureres han anat recupe
rant la normalitat en el seu ritme de treball després del període
estival, els indicadorsd'activitat i les perspectives del sector que es

van coneixent confirmen un cert alentiment del creixement i un
enfosquiment de les expectatives. Després del seu paper com a

motor d'arrossegament de l'economia, el sector industrial ha dei
xat pas a la construcció com a sector més dinàmic i ha moderat el
seu ritme de creixement. Les darreres dades disponibles mostren
encara un augment molt important del PIB sectorial—superior al
5 percentdurant elprimer i segon trimestre, tant a Catalunya com
a Espanya—, però tot fa preveure que els valors de la segona mei
tat de l'any es corregiran moderadament a la baixa.

Indicador de clima industrial
11.)

o...

-10

—20

—30

—40

50
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

— Catalunya Espanya — Unió Europea

Nota: els valors grafiats corresponen a la mitjana dels saldosde les opinionsempresarials referidesa
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.

El fort sotrac que ha representat a algunes economies occidentals
la crisi actual —que es fa difícil cenyir al sud-est asiàtic vistes les
repercusions que ja té al Japó i a Amèrica del Sud, a més de la situa
ció de Rússia i de les convulsions financeres internacionals—, no té,
per ara, una incidència directa en l'activitat de les indústries de l'àm
bit metropolità. En part, per l'augment de la demanda interior i la
reposició d'estocs. Es tem, però, que l'enorme interrelació econòmi
camundial no deixi indemne pràcticament cap economia de les que
operen normalment en els mercats oberts, donada la magnitud de la
caiguda. Almenys així hoveuen els empresaris catalans, que expres
sen la seva preocupació de cara al futur: després de quinze mesos de
trajectòria expansiva l'indicador de clima industrial ha tornat a va

lors inferiors a zero, tanta Catalunya coma Espanya. Així, la ferme
sa que caracteritzava l'evolució expansiva d'aquest indicador totjust
abans de l'estiu ha donat pas a una situació d'incertesa en la que es

barreja la moderació pròpia de l'assoliment de la fase madura del
cicle amb el deteriorament de les expectatives.

L'anàlisi per destinació econòmica dels béns permet destacar la
tendència positiva dels destinats a inversió, l'únic sector en què
l'indicador continua situat en valors positius, si bé s'ha moderat
notablement l'extraordinari creixement de la primera meitat de
l'any. En contrast amb això, són els empresaris de la branca de

béns de consum els que més dificultats preveuen de cara a l'evolu
ció futura de la seva activitat.

Enquesta de conjuntura industrial

L'activitat industrial de la regió metropolitana inicia una fase
de moderació del ritme de creixement mantingut
en els darrers dos anys.

Els resultats de l'activitat industrial corresponents al bimestre
setembre-octubre semblen avançar un canvi de tendència. Mentre
que les dades d'aquesta mateixa enquesta referides al primer se
mestre de 1998 mostraven un elevat dinamisme que permetia que
diverses branques manufactureres assolissin nivells de producció
al límit de la capacitat productiva instal.lada, passat l'estiu aparei
xen símptomes d'esgotament, amb una desigual incidència segons
els sectors.

El detonant d'aquest fre en la trajectòria expansiva mantinguda
per la indústria metropolitana, el segon que es detecta en els dar
rers cinc anys, s'ha de buscar en primera instància en l'agudització
de la crisi econòmica d'ExtremOrient i en la revisió a la baixa dels
ritmes de creixement d'Amèrica del Sud coma conseqüència de la
inestabilitat financera que viuen les principals economies de l'à
rea. A aquests focus de crisi s'hi ha afegit la greu situació financera
i econòmica de Rússia i tot plegat ha acabat per afectar també les
expectativesde creixement de les economies més desenvolupades.

Evolució del conjunt de la indústriasaldos
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Preus de venda Carteracomandes Estocs productes
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 mòbils dels
saldos de 6 bimestres.

Un dels factors més esperançadors de la conjuntura actual—a

banda de la lògica incertesa que genera en unabona part del teixit
industrial català la definitiva integració en l'Europa de la moneda
única— ésel dinamisme quemostra la demanda interna i quehom
preveu que es mantindrà al llarg dels propers mesos. Els nivells
d'ocupació assolits —el descens de l'atur s'ha accentuat al llarg de
1998— i el preu deldineren mínims històrics són factors que per si
sols dibuixen un clima molt favorable al consum i a la inversió,
tant de les empreses com de les famílies.
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Els resultats de les enquestes de conjuntura comencen a oferir
els primers resultats que abonen, si més no parcialment, aquesta
nova trajectòria. D'una banda, augmenta el nombre d'empreses
que declaren reduccions, en comparació amb un any enrere, del
seu volum d'exportacions. Per contra, es manté relativament es
table el ritme de creixement de les vendes interiors. La reposició
d'estocs és l'altre recurs que, afegit al manteniment de la demanda
interna, permet estabilitzar el creixement de la producció. Tot i
que la cartera de comandes manté un to positiu—més apagat que
el de bimestres anteriors— es comença a retallar ocupació en al
guns sectors.

La davallada del preu del petroli i d'altres matèries bàsiques per
a l'activitat industrial, juntament amb una competència creixent a
la majoria de mercats i per a una àmplia gamma de productes se

mielaborats i acabats, manté pràcticament estancats o orientats
lleument a la baixa els preus de venda. Totplegat faque les expec
tatives empresarials es decantin cap un escenari on són majoria els
que només esperen poder mantenir els actuals volums de negoci.
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60

10

58

7

62
11

83
-5

73
-6

3

77

4

67
11

70

29
46

-1,22

24

46

32

37

29
30

74

-9

Total indústria (sense Construcció) pi o

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 (%)
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

1997

mç-ab
11
48

0,15

28
46

29

45

58
47

80

6

57
23

58

58
16

56
Ml

62
20

82
8

71
-13

84,9

37
-18

47

15

38

45

44

18

29

-21

-0,41 0,60 1,63 1,95 0,38

34

-17

40

15

31

54

41

11
26
-24

36

-20
47
4

37

43

44

10

31

-29

40

-18

36

25

41

46

39

7

32

-29

86

1

68

17

75

-5

78

8

86

4

4

73

2

3

80

6

4

74

5

4

73

6

5

64

-2

61

6
58
13

52
25

58
15

58

17

54 61 66 74 64

51

19
53
39

48
34

48 41

44

50

20

46

45

53

29

60

14

37

47

53

25

57

29

63

26

62

22

55

26

65

13

78

6

84
4

79

8

90

-2

70
-7

72
7

72
12

76
4

69

-6

84,8 84,5 86,6 87,3 85,2 86,9

Font: Tots els quadres igràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústna i Navegació de Barcelona.
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— Total indústria

1 Alimentació
2 Tèxtil
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5 Arts Gràfiques
6 Farmàcia
7 Prod. metà1.1ics
8 Maquin.elèctrica
9 Automoció
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Alimentació (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (c1/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en elmercat 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 (%)

Ir-
19981997

Igual
Saldo

45

45

22

-35 ri 25

68
26

-4

27
19

16
72

Variació en % 8,77 -2,05 -0,79 -0,06 1,70 2,40 -3,03

Igual
Saldo

34

51

38
10

16
11

12
80

33
5

23

28
7

68

Igual
Saldo

53

37
30
2

17

9
26
66

39

4

30
20

15
72

Igual
Saldo

33

62

65

8

17

58
52

46

52

18

47
20

32
50

Igual
Saldo

90

-8

84

10

63
28

90
-7

75

18

91

0
51

-48

Normal
Saldo

96

4

72

—14

75

23

74

22

67

10

64
28

74

25

Dies 34 37 39 36 37 37 60

76.4 82,6 79,1 83,9 86,8 76,8 84,6

saldos

80

60

40

20

0

—20

—40

—60
Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives

interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 M st-oc 1996 I I st-oc 1997 st-oc 1998

Els resultats bimestrals que declaren les empreses industrials
del sector de l'Alimentació implantades a l'àrea de Barcelona res

ponen perfectament al guió que s'ha avançat amb les dades del
conjunt de la indústria. Alhora que es reactiva la demanda interna
de consum es modera el creixement de les exportacions. El resul
tat sobre la xifra total de vendes ha estat clarament positiu, fent
bones les perspectives avançades abans de l'estiu.
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Aquesta expansió de les vendes totals ha anat acompanyada
d'una retallada força generalitzada dels preus de venda. La situa
ció de la cartera de comandes a finaldel bimestre era sensiblement
millor que l'existent un any enrere, confirmant que aquest sector
seria un dels més afavorits per l'augment del consum de les famí
lies. L'estacionalitat d'algunes produccions i consums d'aquesta
indústria, juntament amb la situació d'escassa capacitat producti
va ociosa que manté actualment el sector, incideix negativament
en el període de temps necessari per servir les comandes.



57
-21

65

38
29

0,14

27
49

34
42

31
38

79

-21

Tèxtil (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat 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 (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

43
38

0,20

21

63

20

59

36
34

84
12

60
5

62

82,0

60

2

63
5

61

28

45

19
44

-21

0,76 1,76 1,68 1,04 -0,33

42

10
52

-13
42

46

40
-29

29

-38

47

7
40
-9

39
48

36
-21

32

-43

51
-1

50
4

53

35
28

-24

19

-61

77

11

69
13

76

1

83

-2

87

-12

58

-14

50
-15

45

-20

48

-22
50
-25

51 54 55 53 49

82,2 82.7 82,9 82,5 80,5 81,7
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 IM st-oc 1996 st-oc 1997 st-oc 1998

Després de les vacances d'estiu, la represa de l'activitat ofereix
un creixement força moderat, en la línia dels resultats d'abans de
l'estiu. Toti que demoment no s'albiren saldos negatius—predo
mini d'empreses que declaren magnituds inferiors a les del perío
de de referència— es redueix sensiblement el nombre d'empreses
que presenten augments d'activitat en relació amb un any enrere.

Que l'evolució sigui pitjor en les vendes interiors que no pas en les
exportacions ésmolt revelador de l'esforç tecnològic que ha fet el
sector per situar-se en segments delmercat d'elevat valor afegit i
abandonant els més exposats a la competència de les produccions
d'economies emergents.

Un nivell de preus estancats o clarament a la baixa —cap em

presa reconeix augments de preus per segon bimestre consecu

tiu—posa de manifest el nivell de competència en el que esmou la
producció del sector. En aquest context i donada la situació de la
cartera de comandes —amb saldo negatiu per sisè bimestre conse

cutiu— les expectatives quant a producció i vendes de cara als pro
pers mesos no poden ser massa positives.
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Pell, calçat i confecció

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 (%)
7) Cartera de comandes

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

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

(dades provincials

Igual
Saldo

1997 1998

st-oc nv-ds _gn-fb mç-ab mg-jn jl-ag ....

73

10

30

-46

37

-45

32

-26

29

-33

44

-10

14
-39

Variacióen % -3,58 -6,48 -1,89 -2,25 5,21 -2,77 -9,37

Igual
Saldo

58

25

23

-53

29

-44

27

-14

17

-22

46

-13

10
-20

Igual
Saldo

38

-13
15

-49

29

-44

54

-14

16
-35

64

-21

22

-7

Igual
Saldo

o

59

19

-42

23
-42

47
9

27

-38

60
-8

11

-42

Igual
Saldo

90
10

49

-36

66

-1

70

-8

84

8

93

-7

54

-46

Normal
Saldo

32

-59

28
-72

20

-64

29

-51

27

-73

20

-59

17

-59

Dies 48 44 44 63 42 40 66

88,3 86,9 78,7 78,8 82,1 82,3 78,4

saldos

60

40

20

0

-20

-40

-60
Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives

interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 i 1 st-oc 1996 III. st-oc 1997 st-oc 1998

El predomini de saldos negatius en els resultats dels dos darrers
bimestres simplifica la valoració que hom pot fer dels resultats em
presarials i consolida la tendència descendent que ja s'havia mani
festat d'ençà final de l'any 1997. En tot cas, l'heterogeneïtat del
sectorpot amagar evolucions dispars entre els subsectors de la pell
i derivats i el de la confecció. La crisi d'Extrem Orient i de Rússia
ha afectat tant les vendes de productes manufacturats com els

preus de primeres matèries i semielaborats.
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Aquesta indústria, per un seguit de raons que aquí no detalla
rem però que van des de la disponibilitat o no de primeres matè
ries fins a les condicions laborals que imperen a la majoria de paï
sos en procés de desenvolupament, s'ha vist especialment afectada
per la crisi financera de les economies del sud-est asiàtic. La deva
luació de les sevesmonedes ha fet encara més competitius els seus

productes.Només la consolidació de la represa de la demanda in
terna manté l'esperança dels sector en una recuperació parcial
dels nivells d'activitat a curt termini.



(dades provincials)
1998

gn-fb mç-ab mg-jn ji-ag st-oc

88 26 35 50 51

—8 64 64 32 49

3,09 —0,24 5,58 0,00 —0,30

88 19 35 47 51
2 80 50 36 49

88 61 90 50 88
2 28 —5 32 12

87 42 37 89 56
O 45 53 —11 37

60 42 80 100 49
—22 —28 20 O —24

75 49 82 51 83
O 26 7 36 0

62 n.d. n.d. 177 203

87,8 86,4 82,7 90,9 88,2

Fusta i mobles de fusta

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

1997

nv-ds

Igual
Saldo

46
28

Variació en % 0,0

Igual
Saldo

38
40

Igual
Saldo

37

41

Igual
Saldo

49

41

Igual
Saldo

94
6

Normal

Saldo

41

36

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

C) Capacitat productiva utilitzada (%)

50

88,7
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1495 = st-oc 1996 11111 st-oc 1997 st-oc 1998

L'evolució del sector durant el bimestre setembre-octubre es

caracteritza per un important repunt del creixement de la produc
ció ja que ni una de les empreses enquestades reconeix fabricar
menys que en el bimestre anterior. Aquesta és una situació relati
vament excepcional al conjunt de la indústria però no en aquest
sector, perquè ja s'havia produït abans de l'estiu i en acabar el
1997. Aquest dinamisme dels nivells de producció va associat a

una relativa estabilització de l'ocupació i a un nivell d'utilització
de la capacitat productiva que per segon bimestre consecutiu su

pera lamitjana del total de la indústria.

Aquesta pressió sobre els volums de producció te la seva raó
d'ésser en l'augment de les vendes. Novament no hi ha cap empre
sa que declari vendre menys que en el bimestre anterior. Com a

molt es pot parlar d'una reorientació de les vendes cap al mercat
domèstic en perjudici de les exportacions. Els preus de venda mos
tren també una tendència a la baixa. Les perspectives a curt termi
ni són molt positives i només la impossibilitat d'augmentar la pro
ducció limita les vendes.
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Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (<1/0)

1997 1998

1) Producció Igual 49 42 66 44 61 49 22

Saldo 47 29 -6 49 37 -33 60

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -1,03 -0,45 2,24 -0,21 -0,15 4,44 1,00

3) Vendes totals Igual 46 42 65 45 69 50 26

Saldo 50 39 -21 43 29 -33 64

4) Vendes en el mercat interior Igual 46 42 58 45 69 50 25
Saldo 44 39 -24 54 29 -33 65

5) Vendes en el mercat exterior Igual 44 49 54 45 76 51 23
Saldo 49 25 11 39 20 -39 77

6) Preus de venda Igual 84 100 90 94 87 94 98

Saldo O 10 6 6 -6 -2

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 70 89 83 86 87 84 67

Saldo 21 3 2 4 7 5 24

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 84 79 101 62 68 76 80

C) Capacitat productiva utilitzada (<1/0) 83,3 80,5 80.2 81,2 80,2 79.") 81.6
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives

interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 1 1 st-oc 1996 Nel st-oc 1997 st-oc 1998

Una simple ullada als resultats del penúltim bimestre de l'any
posa de relleu que ara per ara, no s'ha concretat el temor referit a
unapossible reducció de les exportacions catalanes de productes
editorials cap a Llatinoamèrica com a conseqüència de la crisi fi
nancera que pateix l'àrea. En tot cas, si s'ha produït, ha estat im
perceptible o no ha afectat les empreses enquestades. Així, les
vendes del sector, sensediferenciar entre vendes interiors i expor
tacions, han tornat a repuntar després del petit ensurt d'abans de
l'estiu.
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La represa de les vendes, en un entorn d'estabilitat de preus, ha
incidit en un augment força general dels nivells de producció i, de
manera més moderada, de l'ocupació. La sensible represa de les
comandes en cartera està al darrera de l'augment de la capacitat
productiva utilitzada —que encara té molt marge per créixer— i
de l'optimisme amb què els empresaris de les arts gràfiques i de
l'edició encaren el canvi d'any. Sens dubte, aquest és un sector

directament afavorit en una conjuntura expansiva de la demanda
interna de consum.



Indústria farmacèutica (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 (°/0)

7) Cartera de comandes

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

C) Capacitat productiva utilitzada (%)

1997 1998

,,,.._."...._ ,..d. ....th metab mi4u il- ..skur_

Igual
Saldo

38
41

58

-33

64
6

69
10

75
25

34
-58

41

-5

Variació en % 0,44 -0,97 -1,43 1,38 -0,59 -0,16 0,19

Igual
Saldo

38
55

41

-33

56
14

59

19

59
24

37

-49

57

31

Igual
Saldo

43

33

39
-30

75
3

53

3

61
39

41

-55

53

34

Igual
Saldo

44
41

75
1

38
-28

59
27

53
12

67
-19

45

23

Igual
Saldo

97

-3

95

-5

87
13

88
-5

82
2

100
0

97

-3

Normal
Saldo

76

-13

98
-2

93
-7

83

-17

82

-15

86
-12

69
-29

Dies 61 54 35 46 64 61 57

84,3 8(18 82,2 81,3 79,9 75,6 77,3

saldos
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0
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 M st-oc 1996 IIM st-oc 1997 st-oc 1998

El procés relativament accelerat de concentració empresarial
que viu el sector a nivell mundial, amb una incidència directa en el
teixit productiu de l'àrea de Barcelona, està afectant de mica en

mica el grau d'utilització de la capacitat productiva instal.lada.
Deixant de banda els efectes estacionals, el cert és que en el darrer
any s'observa un lent i persistent degoteig a la baixa del nivell d'u
tilització d'aquesta capacitat productiva, fins a situar-se en lamés
baixa a nivell sectorial de tota la indústria.

És especialment preocupant que en una conjuntura econòmica
notablement expansiva en l'ordre intern, el nivell de producció del
conjunt del sector presenti un signe lleument negatiu, a les antípo
des de la situació registrada un any enrere. Alhora, les vendes
mantenen un tomoderadament positiu, recolzat bàsicament en el
mercat interior. Per contra, tot i que la cartera de comandes no

millora els registres negatius de bimestres anteriors, les expectati
ves declarades de cara al canvi d'any són notablement optimistes.
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Productes metàl•lics

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

(dades provincials)
1997 1998

gn-fb mç-ab. 1 n2-iaJ. ihag. stsac.—

1) Producció Igual 18 54 57 57 73 12 27
Saldo 77 -6 20 41 19 -55 64

2) Nombre de persones ocupades Variació en % 1,68 0,19 0,26 2,73 0,83 1,04 -0,10

3) Vendes totals Igual 15 55 52 55 66 11 21
Saldo 78 -6 23 42 12 -55 69

4) Vendes en el mercat interior Igual 21 65 57 63 67 11 34
Saldo 71 -15 13 26 23 -56 56

5) Vendes en elmercat exterior Igual 16 58 55 51 58 13 24
Saldo 77 -4 17 43 0 -53 65

6) Preus de venda Igual 98 91 86 92 95 98 60
Saldo -1 3 0 1 -2 -2 38

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 76 74 76 76 85 75 90

Saldo 12 -3 12 21 12 15 0

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 59 50 52 59 49 51 48

C) Capacitat productiva utilitzada (c1/0) 81,8 80,0 82,3 82,3 85,9 82,4 81,7
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Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives
interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 ffil st-oc 1996 iffi st-oc 1997 st-oc 1998

Després del notable creixement acumulat al llarg de tot el 1997 i
primer semestre de 1998, inclòs un significatiu augment de la ca

pacitat productiva, els resultats del bimestre setembre-octubre
deixen entreveure un cert esgotament d'aquesta tendència expan
siva. Un creixement immers, d'ençà començament d'estiu, en una

fase de moderada desacceleració, que gràcies al recurs de refer
estocs, pràcticament no ha incidit en els nivells d'ocupació.
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Tot i aquests senyals de moderació del creixement,el certés que
les dades disponibles revelen que el nivell d'activitat del sector
durant el darrer bimestre ha estat força positiu. Com a molt s'ob
serva un cert transvasament d'empreses que un any enrere decla
raven augments de producció i vendes i en aquest finald'any s'a
punten al manteniment dels nivells assolits. En tot cas, les que no

s'apunten a cap d'aquestes dues categories continuen sent mino
ria. Les perspectives a curt termini, en un moment en què la càrre
ga de treball evoluciona lleument a la baixa, són escassament opti
mistes.



(dades provincials)
1997 1998

nv-ds u 1 - m -ab mg-'n .1-a a -0c

Igual 18 39 44 27 68 29 50

Saldo 77 -36 -10 66 20 0 30

Variació en % 1,68 -1,28 0,35 , 0,32 0,85 0,68 -0,92

Igual 15 39 32 27 27 21 43
Saldo 78 -36 -2 66 41 24 36

Igual 21 36 17 46 31 35 47

Saldo 71 -39 -44 35 35 10 37

Igual 16 36 20 62 43 33 66
Saldo 77 -47 27 32 25 38 20

Igual 98 87 91 76 68 100 88

Saldo -1 -13 0 -21 -28 0 -12

Normal 76 80 27 25 62 73 83

Saldo 12 17 9 66 38 4 11

Dies 59 43 n.d. 83 99 75 50

81,8 82,4 88,6 90,8 89,1 86,7 87,2

Maquinària i material elèctric

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 (°/0)

saldos

80

60

40

20

0

-20

fl
—

-40
Producció Vendes Vendes Preus Cartera de Perspectives Perspectives

interiors exteriors de venda comandes producció vendes

st-oc 1995 ffie st-oc 1996 EE st-oc 1997 st-oc 1998

Sembla que en un intent de no contradir totalment lesexpectati
ves avançades a mitjan d'any, l'evolució del negoci de les empre
ses d'aquest sector durant el darrer bimestre de l'any ha flexionat
a labaixa en termes interanuals. L'alentiment del ritme de creixe
ment sembla més acusat que en el cas de les indústries del sector
de Productes metà•ics. Possiblement perquè en aquest cas, els be
neficis d'un consum intern en expansió s'han vist parcialment con
trarestats per una major demanda de productes d'importació pro
vinents de les devaluades economies asiàtiques.

Sigui com sigui, la pèrdua de dinamisme és significativa si es
compara amb la situació d'un any enrere. Especialment pel que fa
a les exportacions. El nivell d'ocupació se'n comença a ressentir
alhora que es redueix significativament elperíode de treball asse

gurat amb el volum de comandes en cartera. Les perspectives de

cara a final d'any són notablement pitjors que les manifestades un

any abans.
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Automoció (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 (9/0)
7) Cartera de comandes

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

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

1997 1998

nv-ds

10

88
7

-41

10

-69
Igual
Saldo

9

46

9

-78

10

86
12

82

Variació en % -2,71 -0,16 0,95 2,24 2,91 -0,42 -2,31

Igual
Saldo

27
-45

9

-78

10

87
11
88

4

-38

9

-68
12

-38

Igual
Saldo

31

-42
10

-79
75

23
15
85

9
-39

19
-78

20

—37

Igual
Saldo

9

-27

9

-82

10

87
13

85
8

-42

8

—67

13

—32

Igual
Saldo

42

56

100

0
16
80

40

-58

13

84
38
57

78
11

Normal
Saldo

12

87

15

85

12

83
16
84

3

93
15

85

13
87

Dies 93 96 88 108 78 115 125

88,3 86,2 87,0 91,2 91.0 90.3 90,5

saldos

100

80

60

40

20

0

—20

—40

—60

kil"

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

st-oc 1995 111. st-oc 1996 Wil st-oc 1997 st-oc 1998

Les vendes, no així la producció, de la indústria de l'Automòbil
té alts i baixos estacionals que acostumen a passar força desaper
cebuts. Els saldos negatius que presenten els resultats de les en

questes referits als darrers dos bimestres s'han d'interpretar des
d'aquesta òptica, especialment en un exercici en què les matricula
cions de vehicles nous han assolit un dels millors registres de la
seva història. L'evolució dels preus de venda a l'alça és un altre
indicador de la pressió de la demanda.

28

Si hom compara estrictament els saldos bimestrals amb els del
mateix període d'un any enrere s'obté ulla imatge molt gràfica de
l'evolució del sector. Les vendes, tot i els saldos negatius, mostren
un dinamisme similar o fins i tot lleument superior al d'un any
abans. En aquesta situació, i vista l'evolució de la pressió de la
demanda sobre la cartera de comandes —un augment molt no
table del període de treball assegurat— l'augment del ritme de
creixement de la producció és generalitzat. L'evolució a la baixa
de l'ocupació obeeix també a comportaments estacionals. Final
ment, les perspectives a curt termini, tot i l'augment de la compe
tència dels fabricants asiàtics i de l'Est d'Europa, són molt espe
rançadores.



II. Finances





Sistema bancari

Nombre d'oficines (30 juny 1998)

Àmbit
territorial,, t9ifIL

Caixes

d'estalvis
Cooper,
49‹

Barcelona 2.270 990 1.257 23

Resta província 2.957 1.137 1.794 26

Resta Catalunya 2.055 846 1.190 19

TotalCatalunya 7.282 2.973 4.241 68

Madrid 2.910 1.879 1.012 19

Resta província 1.530 825 695 10

TotalEspanya 38.397 17.583 17.278 3.536

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

Variació (%)
30 jn 98/30 jn 97 Total Banca Caixes Cooper.
Barcelona

Catalunya
Espanya

1,4
3,1
2,8

-2,5
-1,1
0,0

4,8
5,9
5,5

0,0
28,3
4,6

Crèdit del sistema bancari al sector privat
saldo trimestral

(milers de milions ptes) variació interanual (%)
800

600-

400-

200-

16

-12
-

nnrifl H0
11

I I I I-200 I -4
1993 1994 1995 1996 1997 1998

11 Saldotrimestral

- Variació interanual del crèdit total (%)

L'augment de la demanda de crèdit justifica el procés
d'expansió del nombre d'oficines del sistema bancari.

Les dades referides al nombre d'oficines del sistema bancari
operatives a mitjan d'any confirmen les tendències dels darrers

trimestres: mentre la banca continua substituint espais físics d'a
tenció al públic per banca virtual, les caixes mantenen els seus

plans d'expansió territorial. El resultat d'aquestes dues tendències
tan oposades és que el nombre total d'oficines continua creixent
de forma moderada però persistent.

Dipòsits i crèdits (milers de milions de ptes.)

Prov. Barcelona 10.092 10.892 10.764 10.748
Resta Catalunya 2.233 2.299 2.305 2.174
Total Catalunya 12.325 13.191 13.069 12.922

Prov. Madrid 13.943 14.829 16.714 16.675
TotalEspanya 60.096 63.237 65.996 65.665

Prov. Barcelona 6.935 7.525 8.626 9.298
Resta Catalunya 1.646 1.748 1.983 2.137

Total Catalunya 8.581 9.273 10.609 11.435

Prov. Madrid 11.605 12.551 14.602 15.887

Total Espanya 43.920 48.257 55.360 60.001

Variació (%)
30 juny 98/
31 març 98

30 juny 98/

30 juny 97

31 des. 97/

31 des. 96

Dipòsits
Prov. Barcelona 3,8 -2,8 -1,2
Total Catalunya 2,7 -3,4 -0,9
TotalEspanya 0,9 2,2 4,4

Crèdits

Prov. Barcelona 6,0 15,0 14,6
Total Catalunya 5,7 15,0 14,4
Total Espanya 4,9 17,1 14,7

Si bé aquests comportaments es poden generalitzar al conjunt
del país, són especialment rellevants a la regió metropolitana de
Barcelona, on d'altra banda, hi viu el 70 per cent de la població de
dret catalana i hi treballa el 73 per cent de la població ocupada a

Catalunya. El creixement urbanístic i demogràfic que han registrat
i registren les comarques barcelonines, com a conseqüència bàsi
cament de la metropolització de la ciutat central, demanda una

major dotació d'oficines del sistema bancari. Segons les dades dis
ponibles, les caixes són les més receptives a aquesta demanda.

Alhora, la important xarxa d'oficines d'atenció al públic exis
tent a la ciutat de Barcelona mostra un creixement força més mo

derat, suportat també i exclusivament pel segment de les caixes.
És però a l'àmbit format per les comarques de Girona, Lleida i

Tarragona on aquest procés de substitució d'oficines de bancs per
les de les caixes ha estat més intens en els darrers dotze mesos.
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Crèdit del sistema bancari a les famílies. Classificació
segons finalitats. Espanya (Milers de milions de ptes.)

31 des. 86 3.280 1.721 559 1.001
31 des. 87 4.242 1.991 782 1.469
31 des. 88 5.558 2.496 1.013 2.050
31 des. 89 7.001 3.179 1.282 2.540
31 des. 90 7.862 3.983 1.431 2.453

31 des. 91 8.931 4.948 1.510 2.473
31 des. 92 10.119 5.925 1.419 2.775
31 des. 93 11.879 7.283 1.393 3.203
31 des. 94 14.699 10.159 1.472 3.068
31 des. 95 16.389 11.456 1.561 3.372

31 març 96 16.548 11.726 1.358 3.284
30 juny 96

"

17.259 12.207 1.609 3.443
30 set. 96 17.605 12.586 1.623 3.396

31 des. 96 18.180 13.014 1.654 3.512

31 març 97 18.649 13.462 1.689 3.498
30 juny 97 19.637 14.234 1.783 3.620
30 set. 97 20.442 14.995 1.868 3.579
31 des. 97 21.568 15.903 1.956 3.709

31 març 98 22.867 16.434 1.932 4.501
30 juny 98 24.382 17.773 2.388 4.221

Variació (°/0) Total
Inversió

immobiliària Consum

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

6,6
24,2
18,6

8,1
24,9
22,2

23,6
33,9
18,3

Un dels efectes d'aquesta evolució relativament diferent segons
els àmbits geogràfics és que el nivell de dotació de serveis finan

cers, mesurat pel nombre d'oficines bancàries/1000 habitants, ten
deix a homogeneïtzar-se a tot el territori, llevat de Barcelona, que
gaudeix d'uns índexs d'oferta molt superiors als de la resta del
territori. Factors relacionats directament amb lacapitalitat i la for
ta concentració de centres de decisió empresarial poden explicar
que tot i l'elevada densitat relativa d'oficines bancàries d'atenció
al públic de què disposa Barcelona, la tendència observada en els
darrers trimestres apunti a una moderada expansió.

32

Evolució dels tipus d'interès
%

17

15 -

13 -

11 -

9-

7-

5 -

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

- Tipus marginal de les operacions de regulació monetària del BE.
- Tipus del crèdit preferencial de bancs i caixes.
-- Tipus de crèdit d'l a 3 anys de bancs i caixes.

Tipus d'interès hipotecari del totald'entitáts.

Evolució pràcticament calcada a la del primer trimestre:
estancament dels dipòsits en termes interanuals i consolidació
del notable creixement de la demanda de crèdit.

Des del punt de vista del negoci tradicional del sistema financer
-intermediar entre els qui disposen de recursos financers ociosos
i els demandants de crèdit- l'expansió actual de la xarxa d'ofici
nes es justifica, si més no parcialment, tant per l'augment de la
demanda de crèdit i les excel-lents perspectives que s'albiren a

mitjà termini, com per lanecessitat de captar nous clients de pas
siu en unsmoments en què les col-locacions tradicionals de l'estal
vi en forma de dipòsits bancaris perden atractiuper l'escassa ren

dibilitat que ofereixen.

Per segon any consecutiu, decreix el volum de dipòsits del sec
tor privat en el sistema bancari, tant a les comarques metropolita
nes com al conjunt de Catalunya. A Espanya, la variació encaraés

positiva però s'alenteix clarament. No es pot descartar però, que el
daltabaix que ha registrat el mercat de renda variable durant l'es
tiu hagi capgirat o potser només moderat aquesta tendència de
fons, atès que en moments d'incertesa és aconsellable mantenir
uns nivells de liquiditat superiors als que hom mantindria en ab
sència de pertorbacions en els mercats.



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

re acions
Hosteleria i
restaltració

Transp., comun.
iserveisi'tics

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

11.745
12.974
14.457
16.832
18.745

22.236
23.751
23.196
23.703

24.862

24.751

25.267
25.398
26.259

27.053
27.694
28.581
29.684

30.023
31.246

6.240

6.419
6.441

6.975

7.461

8.585
8.933

8.261
8.021

8.365

8.168

8.207
7.598

7.976

8.024

7.994
8.393

8.729

8.470

9.221

1.149

1.338
1.706
2.277
2.827

3.485
3.980
3.852
3.571

3.623

3.611
3.717

3.753
3.743

3.775

3.818
3.863

3.798

4.038

4.305

3.792

4.574
5.529
6.734
7.515

9.163
9.668
10.188
11.195

11.919

11.975

12.326
13.026
13.509

14.235

14.784

15.195
16.035

16.377
16.523

1.515
1.768

2.133
2.581

2.735

3.247
3.395
3.397
3.268

3.488

3.496
3.626
3.560
3.457

3.538
3.736
3.763
3.912

3.981
4.153

219

289

355
446
506

663
735
740
748
788

821

832
806

836

878
930
931
977

1.031

1.092

482
519
604
855
951

1.253
1.255
1.195
1.409
1.517

1.527
1.534

1.537
1.443

1.522
1.646
1.694
1.880

1.874
1.821

460
534
606
841

1.174

1.408

1.469
1.495

1.756
2.009

2.072
2.040
2.077
2.287

2.341

2.397
2.502
2.611

2.394
2.583

892
1.151
1.387
1.359

1.544

1.952
2.171
2.666
3.179

3.224

3.095
3.292
3.442
3.508

3.508

3.638
3.847
4.188

4.226
4.894

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 (Y0) Total Indústria Construcció Serveis

30 juny 1998/31 març 1998 4,1 8,9 6,6 0,9
30 juny 1998/30 juny 1997 12,8 15,3 12,8 11,8
31 des. 1997/31 des. 1996 13,0 9,4 1,5 18,7

Pel que faal volum de crèdit bancari en mans del sector privat,
l'evolució del segon trimestre representa una acceleració, en ter

mes interanuals, de la taxa de creixement assolida durant els pri
mers tres mesos. Un repunt que ha permès situar la trajectòria
ascendent en els valors registrats a final de 1997. La moderada
represa del consum privat -remarcable en l'apartat dels béns du
radors-, juntament amb el fort creixement de la inversió empre
sarial i especialment de les famílies en la compra i rehabilitació
d'habitatges, són elements que, aprofitant el descens dels tipus
d'interès, han impulsat a l'alça la demanda de crèdit bancari.

Es constata, un trimestremés, elmajor ritme de creixement de
lademanda de crèdit per part de les famílies en comparació amb el

que demanda el sector productiu. Cal remarcar que per primera
vegada en els darrers anys, el crèdit concedit per a consum de béns
duradors creixmés que el destinat a la inversió immobiliària de les
famílies. Previsiblement aquest tomb esmantindrà en els propers
trimestres i el 1998 pot ser el primer any de la dècada en què el
crèdit al consum creiximés que el crèdit hipotecari.

Contràriament, el dinamisme de l'activitat productiva i l'aug
ment de la inversió empresarial no es tradueix en un augment
equivalent de la demandade crèdit bancari perpart del sectorpro
ductiu. Possiblement aquest fet s'explica per l'estalvi i la capacitat
d'autofinançament que han assolit moltes empreses després d'un
període relativament llarg de creixement sostingut de les seves xi
fres de negoci, a més de disposar d'alternatives amb un menor cost

o fiscalment més favorables a l'hora de finançar inversions enca

minades a millorar i ampliar l'equip productiu.

A nivell d'Espanya, les activitats industrials, seguides de les em
preses constructores, s'han revelat com les més necessitades de fi
nançament bancari. El conjunt del terciari, el sector productiu
amb un major creixement de la demanda de crèdit durant el 1997,
presenta una situació de clara estabilitat, especialment el sector
del Transport, comunicacions i serveis logístics. La compra de
béns d'equipament amb finançament del propi proveïdor,ja sigui
directament o mitjançant una financera demarca, pot ajudar a ex

plicar perquè el volum de crèdit bancari compromès en aquesta
activitat esmanté estancat o lleument a la baixamentre augmenta
a la resta dels serveis.
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Contractació de valors i de derivats

Volum eiectiu negociat
Milers de milions

a les borses de comerç
Núm. índex (1986 = 100)de ptes.

1 Psr",„
1986

Barce o

364,1

,ffladrid Barcelona, , Madrid, _

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 5.210,9 24.532,9 1.431,2 1.101,9
lr. tr. 1.210,7 5.803,2
2n. tr. 1.284,2 6.117,8
3r. tr. 1.162,6 5.538,8
4t. tr. 1.553,5 7.073,1

1998
lr. tr. 1.904,7 8.370,2
2n. tr. 2.307,0 8.866,9
3r. tr. 2.140,4 8.006,2

Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Depar ament d'Estadísticade l'Ajuntament
de Barcelona. Borsa de Madrid, revista mensual, diversos números.

Variació (°/0) Barcelona Madrid

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 84,1 44,5
1 r. sem. 1998/1r. sem. 1997 68,8 44,6
1997/1996 92,7 26,1

milers
2.500

Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona
de milions de pessetes

2.000

1.500

I .000 ,

500

o Ell ,

lr trimestre 2n trimestre 3r trimestre 41 trimestre

1995 O 1996 CI 1997 = 199';
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Contractació al MEFF (Renda Fixa i Variable)

Període

Contractes

Total
Total Nominal

MitjluiRdka&
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.

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

9.309.057
8.063.180
8.335.632

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

153.416
133.005
126.297

Font: MEFF.

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

149,40
131,78
113,80

La davallada de les cotitzacions i de la capitalització del mercat
de renda variable pràcticament no ha incidit sobre els volums
de negociació.

Els volums efectius contractats a les borses de Madrid i Barcelo
na durant els primers nou mesos d'enguany superen àmpliament
les xifres de negociació registrades durant tot el 1997. La crisi fi
nancera que ha escombrat la majoria de mercats internacionals
durant els mesos d'estiu, amb un impacte a la baixa sobre els ín
dexs tan espectacular com ho fou l'alça del primer trimestre, s'ha
traduït en una reducció poc rellevant dels volums negociats -un
cop descomptat l'efecte estacional-, fet que ha possibilitat que
s'hagi mantingut l'elevat ritme de creixement del primer semestre.

A banda de l'evolució de la borsa de NovaYork, a l'hora d'asse

nyalar alguns dels elementsmés rellevants que han ajudat a frenar
la sortida de molts inversors d'un mercat extremadament volàtil i
imprevisible hom s'ha de referir a la manca d'alternatives a la
inversió en renda variable i també a l'acumulació de notícies i pre
visions positives sobre l'evolució de les grans magnituds de l'eco
nomia espanyola comara un creixement del PIB superior a la mit
jana europea i una taxa d'inflació controlada que possibilita nous
descensos del preu del diner. Les excel.lents previsions sobre l'e
volució dels beneficis empresarials a curt i a mitjà termini, suma
des a uns preus força més atractius que abans d'esclatar la crisi,
han ajudat també a captar nous recursos i a mantenir l'atenció de
la inversió en el mercat de renda variable.



III. Consum, comerç i preus
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Matriculació de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Barcelona)

1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 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 88.085 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
lr. tr. 52.685 18.699 33.986
2n. tr. 59.972 17.439 42.533
3r. tr. 53.657 15.593 38.064

* Exclosos ciclomotors.

Font: Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 21,2 -8,1 39,5
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 30,7 5,2 47,6
1997/1996 15,5 18,8 13,2
1996/1995 8,3 -10,4 26,5

Els gairebé 219.000 vehicles matriculats en els darrers
dotze mesos marquen un nou màxim de la dècada, a menys
de 20.000 matriculacions del rècord històric de 1989.

El creixement de les matriculacions de vehicles a la província de
Barcelona durant el tercer trimestre de 1998, en línia amb la ten
dència clarament expansiva iniciada dos anys enrere, sembla que
ha entrat en una fase de desacceleració. Una afirmació fins a cert

punt agosarada quan s'està creixent per sobre del 20 per cent, però
que es recolza en el fet que l'augment del primer semestre superà
el 30 per cent ique de cara al darrer trimestred'enguany les previ
sions més optimistes apunten a un creixement interanual menor al
del trimestre anterior.

milers

225

Vehicles matriculats

200 -

175 -

150-

125
92 1995 1996 1997 1998

= total acumulat darrers dotze mesos

- taxade variació interanual (°/0)

Contràriament, elnombre de baixes registrades durant els pri
mers noumesos de 1998 és pràcticament idèntic al delmateix pe
ríode de 1997. El resultat d'aquests dos comportaments dispars és

que a final d'estiu l'augment en termes absoluts del parc automo
bilístic provincial superava ja l'increment de tot el 1997. La com

pra d'un primer vehicle o l'augment del nombre de vehicles per
família és, més que la renovació del parc, el principal factor que
impulsa la compra de vehicles nous.

A tenor d'aquestes dades, sembla que en les decisions de con
sum dels ciutadans continua pesant molt més l'augment de la ca
pacitat de despesa que es deriva d'uns nivells d'ocupació creixents
i d'una major disponibilitat de crèdit, que no pas la latent crisi
financera internacional i el seu impacte sobre l'evolució del preu i
la rendibilitat dels actius financers en mans de les famílies.

Si bé l'augment del parc de vehicles i més concretament del
nombre de turismes per 1.000 habitants és un bon indicador de la
capacitat de despesa de les famílies i, en teoria, del nivell de de
senvolupament i benestar d'una societat, no es pot obviar el cost
social que aquest augment -quan supera uns determinats ni
vells- representa en termes de contaminació i congestió. Només
a efectes indicatius, pensem que els aproximadament 145.000
vehicles nous amb què haurà augmentat el parc provincial durant
el 1998 ocuparien, posats en fila índia, uns 600 km lineals de via
pública. O el que és el mateix, 150 km d'autoviaamb dos carrils de
circulació per sentit.
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Consum d'energia i aigua

Consum d'electricitat
Total Estructura d'usos (Gwh)

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.

1988
lr. tr.

2n. tr.

jul.-ago.

100,-
111,1
115,2
123,6
124,7

132,3
142,4
136,9
135,9
138,9

143,2

148,0

3.622,7
4.025,5
4.174,9
4.476,6
4.516,0

4.792,9
5.158,1
4.958,9
4.922,7
5.031,2

5.189,3
1.332,4
1.294,7
1.274,2
1.288,0

5.360,0
1.354,8
1.324,4
1.307,2
1.373,6

1.379,4
1.333,8
n.d.

1.175,2
1.276,4
1.262,6
1.314,3
1.273,5

1.431,0
1.524,2
1.548,9
1.522,9
1.577,8

1.631,8
449,5
430,0
360,0
392,3

1.663,6
475,2
420,4
366,7
401,3

470,7
429,3
250,2

2.318,3
2.602,8
2.776,4
3.023,9
3.093,3

3.222,0
3.480,8
3.245,9
3.241,0
3.280,9

3.389,1
841,5
821,8
872,5
853,4

3.533,0
840,2
866,2
898,8
927,9

866,4
861,2
608,8

129,2
146,3
135,9
138,4
149,2

139,8
153,0
163,7
158,8
172,5

168,4
41,4
42,9
41,7
42,4

163,4
39,5
37,8
41,7
44,4

42,3
43,2
n.d

Font: Dadesd'ENHER,FECSA i HECSArecollides i facilitades pel Departament d'Estadísti
ca de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (1)/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

jl-ag 1998/j1-ag 1997 n.d. 3,3 2,6 n.d.
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 1,3 0,5 1,2 10,7
1997/1996 3,3 1,9 4,2 -3,0
1996/1995 3,1 3,4 3,3 -2,4

Les dades relatives al consum d'electricitat, tant per a usos co

mercials comdomèstics, i de gas canalitzat durant els mesos d'es
tiu registren un creixement que oscil.la entre el2,6 iel 3,3 per cent,
sempre el relació amb el mateix període de l'any anterior. Aquest
creixement, fins i tot superior al que es registrà durant el primer
semestre, és un reflex força fidel de com ha evolucionat l'activitat
econòmica, tant a nivell de producció com de consum.
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L'evolució del consum energètic durant el tercer trimestre
continua reflectint el ritme general de creixement econòmic.

Així, el consum d'electricitat per a usos comercials i industrials
durant el bimestre juliol-agost ha augmentat un 2,6 per cent en
relació amb els mateixos mesos de 1997 -un increment superior
al del primer semestre però que se situa per sota del que és el
creixement de l'economia. Si bé això podria fer pensar que l'acti
vitat productiva en el seu conjunt inicia una fase de creixement
més moderat i de consolidació dels nivells assolits, no s'ha d'obli
dar tampoc l'impacte que sobre el consum energètic tenen les
quantioses inversions en equipaments productius cada cop més
eficients.



Consum de gas canalitzat

1986
1987
1988
1989

1990

1991
1992
1993

1994

1995

1996
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1997

1r. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1998

lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

1.967,8
2.083,6
2.047,2
2.141,9
2.188,9

2.525,4
2.626,0
2.602,5
2.526,1
2.436,0

2.642,9
935,4
754,4
397,5
555,5

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

985,3
719,3
414,2

100,-
105,9
104,0
108,8
111,2

128,3
133,4
132,3
128,4
123,8

134,3

131,8

1.125,4
1.203,4
1,197,3
1.269,3
1.361,1

1.539,6
1.629,6
1.641,1
1.619,2
1.587,5

1.751,7

1.719.4

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

Variació (%) Gas canalitzat

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 3,0
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 4,6
1997/1996 -1,8
1996/1995 8,5

De fet, l'augment de l'equipament és una característica que es

podria atribuir també a les economies domèstiques, especialment
en aparells d'aire condicionat, tal com recull el consum elèctric
corresponent i en relació amb els mesos d'estiu i que també és

superior al que es registrà al primer semestre. Justament és a les

portes de l'estiu quan la compra d'aparells per a la llar se centra
sobretot en els diversos tipus de climatitzadors. Unmajor consum,
doncs, en consonància amb l'augment del nombre de llars i la ma

jor capacitat de despesaque proporciona l'augment de l'ocupació.

Quant al consum de gas canalitzat, l'increment interanual del
tres per cent del tercer trimestre permet de fer observacions simi
lars a les fetes per al consum elèctric, tot i que en aquest cas, el
principal augment prové del destinat a usos domèstics.

Consum d'aigua

Període
Núm. índex

1986 = 100 hm3 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.

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

100,7
96,2
90,2
88,2
87,0

84,4

84,8

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

28,18
29,64
30,53

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

18,76
19,34
18,86

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

7,71
8,21
9,01

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

1,72
2,09
2,66

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

Variació (°/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Altres

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 1,9 1,7 0,1 10,7
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 -0,4 -1,7 2,9 -0,8
1997/1996 0,4 0,7 2,3 -8,5
1996/1995 -3,0 -1,9 -2,3 -14,2

Finalment i en relació amb el consum d'aigua, apuntar dos ele
ments. Per una banda, l'augment que es registra al tercertrimestre
-sempre en comparació amb el mateix període de l'any ante

rior- en el consum domèstic, després d'un primer semestre en

què les variacions foren negatives, mentre que el destinat a usos

comercials i industrials a penes presenta variacions en relació amb
un any abans. I apuntar també la posada en marxa a principi de
juliol del sistema de rec de parcs amb aigües freàtiques canalitza
des, amb una clara intenció de fer compatible el creixement eco
nómic amb criteris de sostenibilitat.
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Preus de consum

Índex general de preus de consum (1992 = 100) (Prov Barcelona/Espanya)

- - - - - - - - -
- 102,21992 B -

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

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
E 123,2 122,9 123,0 123,3 123,5 123,5 124,0 124,3 124,4 124,4

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

Variació (/o) set. 98/juny 98 set. 98/set. 97 des. 97/des. 96

Prov. Barcelona 0,7 2,1 2,2
Catalunya 0,7 2,0 2,1
Espanya 0,7 1,6 2,0

- subjacent 0,6 2,3 2,0
Prov. Madrid 0,7 1,5 2,3
UE 0,2 1,6 2,0

L'encariment dels preus en alimentació i turisme a principi
de l'estiu va disparar la inflació fins al 2,2 per cent interanual,
però la caiguda al mes de setembre en aliments frescos
l'ha retornada a un moderat 1,6 per cent.

El comportament dels preus de consum durant el tercer trimes
tre de 1998 ha tingut alts i baixos accentuats: l'estiu es va iniciar
amb un rebrot a l'alça al mes de juliol que va disparar l'índex ge
neral, però al mes de setembre s'ha pogut pal.liar gràcies a una

reducció dels preus dels aliments frescos i el manteniment mode
rat en el conjunt dels altres productes i serveis.

De fet, però, la principal dada que explica la caiguda de preus de
setembre és que, en el conjunt de l'alimentació -que, recordem
ho, representa aproximadament un terç de la ponderació totaldels
preus- la puja d'aquest setembre ha estat d'un 0,2 per centmen
tre que al setembre de l'any passat fou de 11,8 per cent. Així, la
variació interanual del grup d'alimentació ha passat del 2,8 al ju
liol a un moderat 1,1 al mes de setembre.
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Els factors que expliquen majoritàriament, ja no aquell aug
ment de preus atípic, sinó la moderació dels de setembre són la
caiguda del preu del porc a mínims històrics, la caiguda més mode
rada dels preus d'olis i greixos i el manteniment dels preus de ta
bac quan un any enrere van augmentar un deu per cent. A banda
de la caiguda de l'apartat d'altres serveis derivada de ladisminució
al mes de setembre de mig punt al turisme i hostaleria -que tot i
això manté una taxa interanual del 3,8 per cent que dobla la ge
neral- i de la caiguda en l'apartat de transports, gràcies al com
portament dels preus energètics.
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És evident que la caiguda del preu del petroli ha tingut també
efectes en els dels productes industrials, que mantenen una tònica
a la baixa, tot i eldinamisme de lademanda interna. Així, el con
junt de preus industrials continua el seu descens, acumulant al mes
de setembre una retallada d'un 1,6 per cent en relació amb un any

enrere, gràcies a la caiguda dels intermedis -un 3,6 per cent infe
riors en termes interanuals- però també a la contenció dels preus
dels béns d'equipament i al descens en els béns de consum.

Com a conseqüència de la caiguda de preus alimentaris i dels
energètics, és obvi que el diferencial entre la inflació subjacent i
l'índex general s'ha accentuat, tot i que la subjacent es mantingui
relativament estable i se situï durant tots els mesos de l'any i en
termes interanuals entreel 2,1 del primer trimestre i el 2,5 percent
d'agost. Per altra banda, la comparació dels índexs de preus de
consum entre països de la UE en termes harmonitzats revela que
Espanya manté eldiferencial d'algunes dècimes per sobre delcon
junt. De cara als últims mesos de l'any és previsible que aquest
diferencial es redueixi, tant en relació amb lamitjana comamb els

dos països amb qui manté més intercanvis comercials.

IPC per components

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

Total 0,7 2,0

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

Total 0,7 1,6

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

2,1

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

2,0

variació
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Finalment, les comparacions entre àmbits territorials dins d'Es
panya presenten diferències cada cop menys significatives. Si bé la
inflació de Catalunya continua algunes dècimes per sobre de l'es
panyola com a conseqüència de les diferències de preus que es

registraren al primer semestre, també és cert que les variacions de
preus del tercer trimestre foren d'un homogeni 0,7 per cent tant a
Espanya coma Catalunya o a la província de Barcelona. Amb tot,
en la majoria de capítols i especialment en habitatge, els preus a

Catalunya continuen augmentant més que a d'altres comunitats.
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Escombraries recollides

Escombraries recollides

1986 500.406 n.d. n.d.
1987 542.221 n.d. n.d.
1988 581.909 n.d. n.d.
1989 604.896 n.d. n.d.
1990 625.793 n.d. n.d.

1991 656.371 n.d. n.d.
1992 675.215 n.d. n.d.
1993 666.388 13.311 679.699
1994 650.057 15.601 665.658
1995 622.585 16.625 639.210

1996 627.134 20.596 647.730
lr. tr. 162.569 5.121 167.690
2n. tr. 159,357 5.088 164.445
3r. tr. 139.388 4.529 143.917
4t. tr. 165.820 5.858 171.678

1997 635.803 23.485 659.288
1r. tr. 160.829 5.709 166.538
2n. tr. 164.638 5.629 170.267
3r. tr. 143.799 5.370 149.169
4t. tr. 166.537 6.777 173.314

1998

lr. tr. 163.027 7.329 170.356
2n. tr. 160.469 7.876 168.345
3r. tr. 143.217 7.396 150.613

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

Variació (°/0) Domicil. Selectiva Total

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 -0,4 37,7 1,0
1r. sem. 1998/1r. sem. 1997 -0,6 34,1 0,6
1997/1996 1,4 14,0 1,8
1996/1995 0,7 23,9 1,3

Les dades del volum total d'escombraries domiciliàries
recollides durant el tercer trimestre reforcen la desacceleració
del creixement apuntat durant el primer semestre.

Després de dos anys -1996 i 1997- d'augment moderat del
total d'escombraries domiciliàries recollides a la ciutat, l'acumulat
dels tresprimers trimestres de 1998 posa de relleu que el procés de
fort creixement de l'activitat econòmica que viu la ciutat no pre
senta la contrapartida negativa d'un augment equivalent del vo
lum d'escombraries generades. De fet, la totalitat de l'augment es
concentra en residus susceptibles de ser reutilitzats i que es recu

llen a través dels contenidors de recollida selectiva.
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Recollida selectiva (tones)

1993
1994

n.d.

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

n.d.
n.d.

13.311
15.601

1995 4.244 2.153 10.228 16.625

1996 7.322 2.707 10.567 20.596
lr. tr. 1.636 645 2.840 5.121
2n. tr. 1.784 749 2.555 5.088
3r. tr. 1.657 599 2.273 4.529
4t. tr. 2.245 714 2.899 5.858

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

lr. tr. 3.245 936 3.148 7.329
2n. tr. 3.810 1.038 3.028 7.876
3r. tr. 3.594 1.002 2.800 7.396

Totalescombraries recollides
(domiciliàries i selectiva)

milers de tones variació (%)
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La constant ampliació del nombre de punts de recollida instal
lats a la via pública i la creixent conscienciació dels ciutadans so

bre la necessitat de reduir al màxim els residus generats, sembla
que comença a donar els seus fruits. Malgrat que en termes abso
luts la recollida selectiva de vidre, paper i envasos tot just repre
senta un escàs cinc per cent del total de les escombraries domici
liàries, el fet que enguany creixi a un ritme del 35 per cent mentre
que la resta presenta una taxa lleument decreixent, és un motiu de
satisfacció i de motivació per aprofundir en l'afany collectiu de fer
compatibles el creixement de l'activitat econòmica de la ciutat i
dels nivells de benestar material de lapoblació amb el respecte i la
conservació delmedi ambient.



IV. Transports, comunicacions i turisme
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Port: mercaderies i passatgers

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona (milers de tones)

Total Càrrega general
IIIIMI11~1111~11,11111111~W~e~1~111111~1_ .

Líquids a doll
..„.

Dolls sòlids Tot

riliff_lillifir~111¥,
.....

, ,
.

1986 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939 4.536 6.881

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

lr. tr. 2.074 3.912 1.316 997 59 2.220 698 695 1.616 3.467
2n. tr. 2.128 3.796 1.466 1.031 59 1.959 603 807 1.514 3.323
3r. tr. 2.359 3.127 1.555 1.043 83 1.723 722 361 1.768 2.723

4t. tr. 2.241 3.934 1.612 1.074 34 2.210 595 649 1.675 3.212

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. 2.229 3.866 1.787 1.287 56 1.948 456 631 1.643 3.430

1998
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

Nota: A part'r de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trànsit de la mercaderia 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 Cabotatge Exportacions Total Cabotatge Importacions
3r. tr. 199813r. tr. 1997

Total -1,4 17,7 -9,1 -2,3 10,8 -3,9
Càrrega General 4,3 17,1 -1,5 20,8 25,7 20,0
Líquids a doll 30,0 26,6 31,4 -25,7 -4,1 -28,3
Dolls sòlids -21,6 19,6 -32,3 22,1 24,4 22,0

lr. sem. 1998/1r. sem. 1997

Total -4,2 8,1 -8,9 -1,4 -1,8 -1,4
Càrrega General 8,0 14,9 4,8 14,6 6,4 15,9
Líquids a doll -10,0 -47,4 7,6 -10,0 -8,8 -10,2
Dolls sòlids -32,2 -7,4 -37,8 -5,4 41,3 -6,7

1997/1996

Total 6,8 18,3 2,9 4,9 -9,0 7,1
Càrrega General 13,0 13,0 13,0 21,6 26,6 20,9
Líquids a doll 19,6 73,6 4,6 -4,3 -24,2 0,0
Dolls sòlids -8,6 36,8 -15,9 6,8 21,2 6,4

El tràfic de mercaderies del tercer trimestre referma
la tendència a l'estancament del tràfic total causat
per algunes grans partides de dolls mentre que la càrrega
general continua creixent per sobre del deu per cent.

Un trimestre més, les dades del tràfic de mercaderies del port
presenten un doble nivell de lectura. Si considerem el tràfic total,
s'observa com aquest disminueix en relació a l'any anterior dema
nera homgènia cada trimestre, amb un descens global d'un 2,3 per
cent en l'acumulat dels nou primers mesos.

Però per altra banda, el nombre de contenidors, de passatgers i
fins i tot de vaixells ha augmentat. Aquesta aparent disparitat de
dades només té una lectura: el descens del tràfic d'algunes grans
partides de dolls arriba a tergiversar les dades globals, tot i que és
evident que un període tan llarg de creixement del tràfic com el

que estem vivin té, per pròpia dinàmica, els seus límits i no ens ha
d'estranyar que els increments siguin progressivamentmés suaus.
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Distribució del tràfic per productes (3r. tr. 1998)

Gas natural
Gasoil, gasolina i fuel
Altres productes energètics
Productes siderúrgics
Minerals i metalls

Potasses i altres adobs
Productes químics
Ciment i clínker
Altres materials de construcció
Cereals, faves i farines

Begudes i derivats
Olis i greixos
Tabac, cafè i cacau
Pinsos i ferratges
Resta productes alimentaris

Paper, pasta i fustes
Maquinària i recanvis
Automòbils i peces
Resta de mercaderies
Tares i trànsits

638.876
520.999
74.536
183.545
126.623

45.701
506.089
472.508
164.305
528.343

148.498
206.788
113.744
86.567
302.096

181.827
178.992
215.271
466.917
773.842

10,8
8,8
1,3
3,1
2,1

0,8
8,5
8,0
2,8
8,9

2,5
3,5
1,9
1,5
5,1

3,1
3,0
3,6
7,9
13,0

Total 5.936.067 100,-

Així doncs, a l'hora d'analitzar el moviment de mercaderies pel
port cal diferenciar clarament les partides de dolls de la resta. De
fet, les entrades de líquids a doll -productes energètics bàsica
ment- i les exportacions de dolls sòlids -majoritàriament ciment
i clínker- són els únics apartats de dolls en què el trànsit dismi
nueix en el tercer trimestre en comparació amb elmateix de l'any
anterior. I si prenem l'acumulat dels nou primers mesos, la situa
ció és pràcticament lamateixa, llevat que també es registra un des
cens -irrellevant en termes absoluts- en les sortides de cabotat
ge dels líquids a doll.

De fet, però, el descens al llarg de l'any es produeix en aquells
productes energètics més vinculats a la calefacció: gas natural i
carbons, amb unadisminució conjunta de prop d'un milióde tones
-un 26 percent en termes relatius- en els primers noumesos en

relació amb el mateix període de l'any anterior. Contràriament,
els productes que estan més vinculats al transport presenten aug
ments força significatius. Es el cas del gasoli i de la gasolina, tots
dos amb increments de l'ordre del nou per cent entre el mateixos
períodes. A més, la caiguda del preu de petroli ha fomentat un
transvasament del consum cap als seus derivats a costa del gas na

tural en aquells centres industrials o fins i tot centrals elèctriques
que poden tècnicament usar demanera indistinta totes dues fonts.

Per la banda dels dolls sòlids, el descens de les exportacions és
una constant des de l'estiu de 1997, a causa del ciment i clínker,
amb una disminució de 450.000 tones -un 35,2 per cent-entre
l'acumulat a setembre de 1998 i elmateix de 1997. Tambéles seves
importacions registren una significativa davallada -de l'ordre del
22 per cent- en aquest mateix període, així com les sortides des
tinades a d'altres ports espanyols. De fet, davant de l'auge cons

tructiu a Catalunya, la producció de les cimenteres es destina en

primer lloc a abastar el mercat local, i es relega a un segon lloc
l'exportació, a banda de les dificultats creixents davant el descens
de preus d'altres països fabricants i exportadors de ciment.
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Tràfic de contenidors

't.ím. índex
,1002)"l~liiiiI

1986 340.870 100,-
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
lr. tr. 178.014
2n. tr. 190.751
3r. tr. 192.993
4t. tr. 205.478

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

1998
lr. tr. 238.148
2n. tr. 268.455
3r. tr. 288.458

Variació (%) Teus

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 15,4
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 7,1
1997/1996 26,7

Finalment, dins de la partida de dolls sòlids cal remarcar el des
cens de les importacions de blat de moro -quasi 220.000 tones en
els nou primers mesos i sempre en comparació amb el mateix pe
ríode de l'any anterior -que es veuen compensades per l'incre
ment de les importacions de fava de soja en pràcticament 250.000
tones en el mateix període. Val a dir que el conjunt de productes
agrícoles a doll importats i destinats a pinso i farratge (fava de soja
i blat de moro) concentra el 40 per cent de tot el tràfic de dolls
sòlids del port de Barcelona en els nouprimers mesos de 1998.1 el
tràfic de ciment i clínker -tant de cabotatge com importat o ex
portat- en concentra un altre 40 per cent.

Les importacions de productes de càrrega general continuen
augmentant a un ritme expansiu mentre que les exportacions,
momentàniament, s'estanquen.

Però el principal creixement continua essent, d'acord amb l'es
pecialització i la política expansiva del port, en la càrrega general
i en especial la contenidoritzada. Així, les entrades i sortides de
càrrega general augmenten un 11,3 per cent al tercer trimestre en

comparació amb elmateix de 1997, i en l'acumulat fins a setembre
l'increment és d'un 11,8 per cent, xifra significativa si considerem
que ja partim d'anys anteriors amb increments fins i tot superiors,
com fou el de 1997 sobre l'any anterior, del 16,6 per cent. I amb
aquestes dades, el pes de la càrrega general dintre del tràfic total
del port no cessa de créixer: en l'acumulat dels nouprimer mesos
ja representamés de la meitat del tràfictotal, amb un 52,7 per cent
contra un 47,3 per cent pel conjunt de l'any 1997.



Tràfic de contenidors
milers de Teus variacio (%)
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En nombre de contenidors, les dades dels mesos d'estiu perme
ten assegurar que el 1998 superarà el rècord de l'any passat i s'as
solirà elmilió de Teus anuals.De fet, l'acumulat dels darrers dotze
mesos de setembre a setembre ja supera aquesta xifra, amb

1.044.000 unitats. Amb la pròxima liberalització del tràfic de con
tenidors -actualment hi ha dues empreses que gestionen en ex

clusiva la càrrega i descàrrega de contenidors- el port de Barce

lona pot esdevenir el hub de l'Europa mediterrània en aquest
tipus de tràfic.

Però dintre de l'evolució positiva del conjunt de la càrrega ge
neral, el tercer trimestre insinua algun canvi de tendència significa
tiupel que faa les exportacions,ja que per primer trimestre en més
de quatre anys registren un lleuger descens en comparació amb el
mateix període de l'any anterior. Evidentment, el efectes de la crisi
asiàtica i les consegüents devaluacions de les monedes d'aquells
països i els efectes de lamateixa crisi a d'altres països tradicional
ment importadors de productes espanyols i europeus explicarien
aquest -si més no- estancament puntual de les exportacions. A
banda del dinamisme delpropi consum interiorque absorbeix gran
part de la producció i del creixement de la producció industrial i de
la construcció que permeten que les importacions continuïn aug
mentant a un ritme francament elevat: de l'ordre del vint per cent
interanual en el tercer trimestre i del 17,5 per cent pel conjunt dels
nouprimers mesos, molt en la línia del que fou l'any anterior.

Dins d'aquest marc, les partides de càrrega general el tràfic de
les quals ha crescutmés durant els nous primers mesos han estat la
majoria de les destinades a la indústria transformadora de la regió
metropolitana. El conjunt de productes alimentaris, tant frescos
com acabats, també ha evolucionat a l'alça, en consonància amb la

bona temporada turística a Catalunya i a les Illes.

Punt i a partmereix el tràfic d'automòbils. Comja és conegut, el
port de Barcelona exerceix de centre distribuïdor de nombrosos

fabricants, en algun cas a nivell gairebé mundial. L'avantatge es

tratègic dels portsmediterranis en relació amb els del nord d'Eu

ropa per al tràfic amb orient és evident, i el port de Barcelona ha

esdevingut un dels principals centres de càrrega i descàrrega d'au
tomòbils. A tall d'exemple, s'hi embarquen vehicles produïts a Po

lònia amb destinació a mercats extraeuropeus. En els nouprimers
mesos de 1998, se n'hi han manipulat 450.000 unitats, amb un in
crement sobre el mateix període de 1997 de més del 22 per cent.
Una xifra que reflecteix tant la creixent exportació de la producció
local com les elevades importacions destinades al nostre país i a

d'altres països europeus.

Trànsit de passatgers

1987 736.212 21.392 57.842 815.446
1988 727.031 12.804 72.606 812.441
1989 667.045 32.971 72.639 772.655
1990 617.395 48.110 69.251 734.756

1991 595.298 32.869 82.555 710.722

1992 556.197 46.502 59.230 661.929
1993 425.025 50.619 96.297 571.941

1994 490.843 63.321 108.934 663.098
1995 448.170 69.563 156.374 674.107

1996 453.126 98.912 179.123 731.161
lr. tr. 62.852 1.311 12.606 76.769
2n. tr. 127.710 40.684 57.878 226.272

3r. tr. 203.411 35.835 73.557 312.803

4t. tr. 59.153 22.082 35.082 115.317

1997 509.944 127.894 231.096 868.934
lr. tr. 79.994 777 11.970 92.741
2n. tr. 116.522 32.773 69.340 218.635
3r. tr. 237.344 67.790 104.088 409.222

4t. tr. 76.084 26.554 45.698 148.336

1998
lr. tr. 67.978 492 8.162 76.632
2n. tr. 129.048 85.811 84.475 299.334
3r tr. 297.519 107.621 97.638 502.778

Variació (°/0)
3r. tr. 1998/
3r. tr. 1997

lr. sem. 1998/

lr. sem. 1997 1997/1996

Cabotatge 25,4 0,3 12,5
Exterior 58,8 157,2 26,8
Trànsit -6,2 13,9 32,0
Total 22,9 20,7 29,3

L'excel.lent temporada turística també es recull en les dades
de passatgers, tant de creuers com amb el trànsit amb les Illes.

Finalment, les dades positives d'aquest tercer trimestre i del

conjunt de l'any fan referència al tràfic de passatgers. En primer
lloc, l'augment del turisme a Catalunya i a les Illes ha fomentat
l'augment del nombre de passatgers que s'ha desplaçat entre Bar

celona i els ports de les Illes Balears, amb prop de mig millió de

persones en els nou primers mesos de l'any. I en segon lloc, la
consolidació de la ciutat coma centre de creuers per la Mediterrà
nia es plasma en les dades del nombre de passatgers internacio
nals. En només els tres mesos d'estiu, s'ha registrat un moviment
de més de 205.000 persones, i en els nou primers mesos, de

384.000, una xifra que supera la que s'obtingué pel conjunt de tot

el 1997, que fou de 360.000 persones.

Amb les futures instal-lacions per a creuers s'assolirà una ca

pacitat de servei de primer ordre mundial -comparable amb el
port de Miami, líder en el sector-, i les previsions per a 1999 a

partir de les reserves ja fetes apunten a un creixement del nombre
de passatgers internacionals del voltant del 20 per cent sobre el

que ja serà un nou rècord pel 1998. En definitiva, tot un símptoma
de l'actractiu de Barcelona, quant a serveis portuaris indirecta
mentaeroportuaris-, però també coma ciutat turística de primer
ordre.
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Aeroport: passatgers i mercaderies

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona
Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)

' 1f', .1
. . • •

1988 96.263 61.427 34.836 7.539 4.752 2.482 305 55.622 30.575 25.046
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 136.082 68.054 68.028 10.321 6.123 3.913 284 72.421 34.158 39.263
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 58.883 27.832 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 5.357 516 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 20.537 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

lr. tr. 48.863 26.035 22.828 3.374 1.946 1.340 88 19.034 7.541 11.493
2n. tr. 54.030 28.110 25.920 4.250 2.247 1.881 122 19.073 7.510 11.562
3r. tr. 57.011 29.290 27.721 4.569 2.291 2.234 45 19.178 8.214 10.964

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (°/0) Avions Passatgers Mercaderies

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997

Total (sense trànsits) 1,7 7,5 8,7
Interior -1,9 3,4 23,3
Internacional 5,9 12,0 -0,1
BCN-MDD - 6,9 -

lr. sem. 1998/1r. sem. 1997

Total (sense trànsits) 1,6 7,2 -8,6
Interior -1,8 3,0 -14,2
Internacional 5,6 13,2 -4,5
BCN-MDD - 6,7 -

1997/1996

Total (sense trànsits) 17,1 12,7 1,0
Interior 21,9 9,8 -0,2
Internacional 11,9, 16,9 1,9
BCN-MDD - 3,9 -
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La combinació d'un creixement econòmic sostingut
i d'uns fluxos turístics igualment creixents explica el manteniment
de la trajectòria expansiva que, per cinquè any consecutiu,
manté el trànsit de passatgers per l'aeroport.

L'evolució del trànsit de passatgers per l'aeroport de Barcelona
durant el tercer trimestre confirma el procés de desacceleració del
creixement que caracteritza aquesta magnitud d'ençà el darrer tri
mestre de 1997 i que s'observa clarament en el gràfic adjunt. Els
problemes ja coneguts de saturació de les instal.lacions i la neces

sitat de consolidar el creixement acumulat en els darrers anys són
alguns dels factors que expliquen aquesta pèrdua de dinamisme.

Apel.lar al procés de consolidació dels fluxos de viatgers assolits
pot semblar retòrica si no es té present que en l'actual fase expan
siva de l'economia, l'aeroport de Barcelona ha estat, juntament
amb els d'Alacant i Bilbao, el que ha registrat un creixement més
intens en comparació amb la resta d'aeroports de les grans ciutats
espanyoles. Un ritme d'expansió sensiblement superior al de Ma
drid i al del conjunt del tràfic aeri espanyol. Això explica que en

els darrers cinc anys el pes de l'aeroport de Barcelona sobre el
sistema aeroportuari espanyol en termes de passatgers hagi aug
mentat gairebé dos punts percentuals.
Si ens centrem en les darreres xifres trimestrals disponibles i

sense comptar la davallada dels fluxos de passatgers en trànsit,
l'augment del total de viatgers durant el tercer trimestre de 1998,
tot i que supera en tres dècimes el del primer semestre, és sensible
ment inferior al registratun any abans. Lapèrdua de dinamisme és
més accentuat entre els vols interiors -per segon trimestre conse

cutiu disminueix el nombre de vols d'aquest segment- que no pas
entre els internacionals.



Total passatgers als principals aeroports
espanyols* (milers)

Alacant

Barcelona
Bilbao
Eivissa
Fuerteventura

Gran Canària
Lanzarote
Madrid

Màlaga
Menorca
Palma de Mallorca
Sevilla
Tenerife Nord
Tenerife Sud
València

19.?3
2.864
9.654
1.292
2.735
1.773
6.764
3.000
17.342
4.869
1.725
12.429

1.334

1.405
6.941
1.578

1997

4.370

14.562
1.969
3.527
2.440
7.926
3.986
23.116
7.191
2.182
16.449
1.542
2.041
7.407
1.908

Creix. anual
acum. (')/0)

11,1
10,8
11,1
6,6
8,3
4,0
7,4
7,4
10,2
0,6
7,3
3,7
9,8
1,6
4,8

Re
Total

40,2
94,8
91,4
42,2
62,7
55,2
46,2
97,0
50,8
40,4
48,4
88,4
99,9
28,0
94,3

*No inclou passatgers en trànsit.
Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades facilitades pel Departament d'Estadística de

l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Evolució del trànsit de passatgers per diferents
aeroports espanyols (números índex)

170
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130 -------
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90
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- Barcelona - Bilbao - Madrid

Sevilla València Total Espanya
* Estimació a partir de l'evoluciódel primer semestre.

La creixent demanda de vols internacionals per part dels viat
gers -amb origen o destinació a l'àrea de Barcelona- serveix per
explicar que durant els mesos d'estiu del 1998 i per primera ve
gada, el nombre de passatgers de vols internacionals ha superat
àmpliament els dos milions en un sol trimestre. Amb l'afegit,
igualment inèdit, que pràcticament s'han equiparat amb el nom
bre de passatgers de vols interiors.

Deixant de banda la línia Barcelona-Madrid -que representa
més d'una tercera part del trànsit aeri interior de l'aeroport de la

nostra ciutat- i algun cas concret quantitativament poc significa
tiu, el segment de vols interiors comença a notar l'augment de
competència que prové d'altres mitjans de transport com ara el
ferroviari i el marítim que darrerament han ampliat i millorat l'o
ferta existent entre la nostra ciutat i València i Palma de Mallorca

respectivament.

Usuaris de la línia BCN-MDD

382,0 300,4 405,4 1.444,71988 356,9
1989 379,6 456,3 352,4 472,1 1.660,4
1990 407,6 490,6 383,7 496,6 1.878,5
1991 421,9 493,9 377,0 561,6 1.853,9
1992 556,9 562,3 466,8 537,9 2.123,9
1993 547,7 563,1 430,6 546,4 2.087,8

1994 582,5 650,4 516,1 619,5 2.368,6
1995 636,4 684,4 548,2 675,9 2.544,9
1996 720,0 750,0 606,2 782,0 2.858,2
1997 739,8 811,3 631,9 787,8 2.970,8
1998 767,8 886,7 675,7

Font: Aeropor de Barcelona.

Passatgers per l'aeroport
milions de viatgers (exclosos trànsits) variació (°/0)

2016
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i i -10
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O total acumulat darrers dotze mesos

- taxade variació interanual (°/0)

Pel que fa al tràfic de mercaderia, tot i el repunt del trimestre
imputable al tràfic interior, es mantenen els factors ja coneguts
-que vanmés enllà de la saturació de l'aeroport i de la crisi de les
economies asiàtiques i d'Amèrica del Sud- i que, segons dife
rents opinions d'industrials d'arreu de Catalunya i de grans opera
dors internacionals del transport i la logística, desincentiven o im
possibiliten ara per ara que l'aeroport de Barcelona canalitzi un
major volum de càrrega.

En definitiva, i pel que fa a les previsions pel conjunt de l'any,
els resultats del trimestre avancen un creixement al voltant del 7,5
per cent pel que fa al total de passatgers-fins a l'entorn dels 16,2
milions.Un creixement lleument superiora! del conjunt del trànsit
aeri espanyol, però repartit de maneramolt desigual entre el tràn
sit interior -al voltant del 4,5 per cent- l' internacional que pot
acabar l'any amb un augment del 13 per cent.
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Transport públic urbà i de rodalia

Transport públic urbà (milers de viatgers)*

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.

245.605
247.841
253.452
253.442

268.522

269.581
260.719
247.804
237.395
247.185

253.242
67.963
64.744
51.122
69.413

242.761
60.943
61.582
50.511
69.725

67.958
66.751
56.312

193.000
186.600
185.900
175.000
174.295

173.691
174.234
169.334
172.877
177.213

181.272
47.408
46.906
36.714
50.244

181.349
45.454
48.670
37.074
50.151

45.147
45.208
35.743

17.707
18.011
18.159
19.101
19.836

19.844
19.907
18.219
17.312

17.251

17.992
5.116
4.608
3.193
5.076

18.023
4.706
4.840

3.274
5.202

5.456
5.327
3.919

470.648
452.452
457.511
447.544
462.653

463.116
454.860
435.357
427.584
441.649

452.506
120.487
116.258
91.029
124.733

442.133
111.103
115.092
90.859
125.078

118.561
117.286
95.974

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

3r. tr. 1998/ lr.sem. 1998/
Variació (%) 3r. tr. 1997 lr. sem. 1997 1997/1996

Metro 11,5 9,9 -4,1
Autobús -3,6 -4,0 0,0
FGC 19,7 13,0 0,2
Total 5,6 4,3 -2,3

El nombre de viatgers als transports públics urbans
i metropolitans continua a l'alça al tercer trimestre,
gràcies al creixement econòmic i a d'altres factors
de caire més conjuntural.

Les dades del tercer trimestre d'enguany confirmen l'increment
del nombre de viatgers en tot tipus de transport públic urbà i me

tropolità, fins i tot a unes taxes superiors a les de trimestres
anteriors. Aquest major creixement és encara més significatiu si
tenim en compte que als primers mesos de 1997 hi hagué nombro
sos dies de vaga almetro i que per tant les comparacions dels ma
teixos mesos de 1998 amb aquells n'han resultat inflades.
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Total transport públic urbà
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1997 1998

Així, el creixement global del 5,8 per cent del tercer trimestre de
1998 amb el mateix període de l'any anterior és atribdible, en pri
mer lloc, al propi creixement de l'economia i de l'ocupació, que
potencia tot tipus de desplaçaments dins de l'àrea metropolitana,
ja sigui permotius de feina, de lleure o de compra. Però també hi
ha d'altres factors que ajuden a explicar un creixement d'aquesta
magnitud.D'una banda, la tendència a no concentrar totes les va
cances en els mesos d'estiu permet que es mantinguin nombrosos
desplaçaments per motius de feina i d'altra, l'èxit turístic de la ciu
tat afavoreix un augment de l'ús del transport públic per part dels
visitants. A més del fet que en el tercer trimestre de 1998 es regis
tren dos dies feiners més que al mateix període de l'any anterior.

Però hi ha d'altres motius més puntuals o conjunturals que ex

pliquen les diverses taxes de creixement entre els tipus de trans

port i el seu abast geogràfic. En primer lloc, l'elevat creixement
del nombre d'usuaris de la xarxa demetro d'un 11,5 per cent sobre
el tercer trimestre de l'any anterior s'explica, a banda del conjunt
de factors ja esmentats, perquè estem comparant un període en

què la línia 2 ja funciona completament -recordem que l'últim
tram de Sagrada Família a La Pau fou inaugurat el setembre de
1997- amb un altre en què encara no estaven obertes totes les
estacions.

En segon lloc, les dificultats circulatòries per la realització de
nombroses obres en vies importants d'entrada i de sortida de la
ciutat -sobretot de la banda del Llobregat: camp de l'Espanyol,
cobertura de la Ronda delMig, plaça Cerdà, acabament de la «Po
ta Sud», etc.- i per l'augment de l'ús del vehicle privatmotivat pel
propi creixement econòmic han fomentat la utilització del trans
portpúblic, especialment ferrocarril i metro,mentre que l'autobús
pateix els inconvenients de circular per superfície i presenta una

disminució en el nombre de viatgers, malgrat les millores en quali
tat i l'ampliació de l'oferta amb l'allargament d'algunes línies.

Així, la disminució del nombre de passatgers que es registra en

la xarxa d'autobusos urbans es veu compensada per l'increment
en el metro i en el servei urbà de la línia de Catalunya i Sarrià dels
Ferrocarrils de la Generalitat. Tot plegat fa que en aquest tercer
trimestre de 1998 s'hagin registrat, únicament en el transport urbà,
uns cinc milions més de passatgers que al mateix trimestre de 1997.



Nombre de viatgers a les línies de rodalia de RENFE i als FGC mile

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 9.127 17.354 26.481 99.043

1993 22.671 24.938 3.841 18.973 70.423 8.410 16.764 25.174 95.597

1994 21.994 25.848 3.964 23.208 75.014 8.236 16.947 25.183 100.196

1995 24.110 26.725 4.161 24.869 79.865 8.418 16.933 25.351 105.215

1996 24.739 26.220 4.247 26.877 82.083 8.661 18.287 26.948 109.031

1r. 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 7.979 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 28.821 114.303

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 6.794 29.256

3r. tr. 5.585 6.428 1.196 6.790 19.999 1.960 4.408 6.367 26.367

4t. tr. 5.950 7.298 1.364 7.861 22.473 2.560 6.429 8.989 31.462

1998
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

RENFE. Cl: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport/l'Hospitalet; C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet; C3: Vic-Barcelona-l'Hospi alet; 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 i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
3r. tr. 1998/
3r. tr. 1997

lr. sem. 1998/
lr. sem. 1997 1997/1996

RENFE 5,2 2,7 4,1
Cl 6,6 -4,6 -2,8
C2 6,3 5,5 5,0
C3 13,0 14,2 17,4
C4 1,5 4,3 7,7

FGC 10,0 11,3 6,9
Catalans 23,5 21,2 4,4
CiS suburbà 4,0 6,3 8,1

Quant al ferrocarril de rodalia de Renfe i dels Ferrocarrils de la
Generalitat, el comportament ha estat, dins d'un marc de creixe
ment global,molt divers segons les línies.Entre ells, cal destacar
pel seu elevat augment del nombre de viatgers, el servei suburbà
de la línia Catalans dels FGC, amb increments interanuals en els
tres primers trimestres de l'any entre el 25 i el 30 per cent, gràcies
al desdoblament de nous trams que ha permèsmillorar la freqüèn
cia de pas dels combois -en hores punta, hi ha un tren de Barcelo
na a Sant Boi cada sis minuts-, a la integració tarifària i a les

dificultats en el trànsit privat en tota l'àrea del Baix Llobregat que
han potenciat l'ús del transport públic ferroviari.

Aquest darrer factor explicaria també l'augmentsostingut de la

línia C2 de Renfe, la qual, conjuntament amb la C3 que uneix

l'Hospitalet amb Vic, és laque continua presentant increments in
teranuals sense interrupció al llarg de tots els trimestres de 1997 i

els tres primers de 1998. Per altra banda, la líniaCl que cobreix el
Maresme torna a registrar al tercer trimestre augments significa
tius després de pràcticament un any de variacions interanuals ne

gatives. Finalment, a la línia C4 que connecta Barcelona amb les

comarques interiors del Penedès, Vallès i Bages és on el nombre
de passatgers ha augmentat menys.

Total ferrocarril de rodalia

milions de viatgers variació (%)
1212
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Amb tot, cal considerar que les línies de rodalia de Renfe ja han
consolidat el seu funcionament a ple rendiment i els horaris, i és
previsible i raonable esperar creixements més modestos que en el
serveisuburbà de la líniaCatalans dels Ferrocarrils de la Generali
tat, on la previsió d'inversions tant en material mòbil com en in
fraestructura permetràencara un augment significatiu del nombre
de viatgers.
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Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

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
jl-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
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

* Dades expressades en nits.
Font: Si no s'indica el contrari, tots els quadres i gràfics d'aquesta secció són d'elaboració
pròpia apartir de l'enquesta d'activitat turística de Turisme de Barcelona.

Variació Pernoctacions Visitants

4t. bim. 1998/4t. bim. 1997 5,9 20,0
gn-ag 1998/gn-ag 1997 7,0 8,4

1998/1997 9,8 -7,8
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Activitat hotelera segons categoria (j1-ag 1998)
ombre de Nombre de

it aces En habitacions Erlostacions,‘ visitants
H 5*

H 4*

H3*
H 2*

H 1*

Total

74,8
77,0
82,3
86,5
82,8

79,3

76,1
81,8
86,1
88,7
86,0

83,1

129.439

653.168
432.732
133.003
76.467

1.424.809

58.211

286.859

188.516
56.585
30.931

621.102

Ocupació mitjana de les places per categories
(%)
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En línia amb la tendència expansiva registrada durant
la primerameitat de l'any, la temporada turística estival
s'ha tancat amb un balanç molt positiu, fet que permet
que continuï augmentant la contribució del turisme
al creixement econòmic de la ciutat.

Si bé la revitalització de la trajectòria expansiva que havien ex

perimentat els diversos indicadors d'activitat turística al llarg de la
primerameitat de l'any ja anunciava unabona temporada estival,
els resultats obtinguts superen les previsions més optimistes, en
assolir-se màxims històrics tant en el nombre de visitants com de

pernoctacions o d'ocupació hotelera. Per al sector hoteler i per al
conjunt de la ciutat, en el pla turístic aquest ha estat l'estiu dels
rècords.

En particular, les més de 620.000 persones que han visitat i per
noctat a la ciutatdurant els mesos de juliol i agost representen un

màxim històric de visitants que supera en més de 40.000 l'anterior
màxim absolut. Així, no solament es confirma l'abandó de la ten
dència baixista que va caracteritzar durant deu bimestres consecu

tius l'evolució dels visitants -amb l'única excepció d'un petit aug
ment motivat pel casament reial durant el cinquè bimestre del
1997-, sinó que s'accentua el ritme de creixement. Dels ja posi
tius augments del 13 per cent registrats durant el segon i tercer
bimestre d'enguany s'ha passat a una taxa de creixement del 20
per cent pel quart. Demoment, l'acumulat anual fins l'agostmos
tra un augment del 8,4 per cent. Una evolució que pràcticament
garanteix que les dades del conjunt de l'any redreçaran el signe
negatiu del bienni precedent.



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

Sexe (%)
Homes 56,5 55,4 57,5 64,8 72,3 69,2 55,5 65,2 63,2
Dones 43,5 44,6 42,5 35,2 27,7 30,8 44.5 34,8 36,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100.- 100.- 100,-

Edat (%)
Menys de 18 anys 0,9 0,1 1,0 1,6 0,1 1,2 1,1 0,3 0,4
18-24 8,9 10,7 12,1 8,2 6,3 4,6 8,4 8,9 8,3
25-34 25,5 25,9 31,4 32,3 24,2 26,3 18,0 25,6 26,5
35-49 43,5 35,9 40,3 49,0 45,5 45,3 55,7 47,9 42,1
50-64 18,4 19,4 14,1 8,1 22,9 20,5 14,2 17,0 19,6
65 i més 2,9 7,9 1,2 0,9 1,0 2,0 2,5 0,3 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Estrangera 62,9 52,9 46,9 51,5 38,4 47,4 67,3 63,0 57,4
Francesa 8,8 7,5 11,4 12,1 9,7 15,4 10,6 8,8 7,9
Britànica 6,3 8,5 6,6 7,7 7,7 5,8 8,0 8,7 7,8
Italiana 3,3 4,8 2,3 3,5 4,5 3,9 11,1 5,4 4,9
Alemanya 6,4 3,8 3,8 5,1 3,3 3,5 6,2 5,5 4,7
Nord-americana 11,3 9,4 12,2 14,7 8,5 8,1 8,6 8,9 10,4
Japonesa 0,9 1,2 1,2 0,7 1,2 0,6 4,9 2,3 1,8
Altres 0,1 18,0 9,4 7,7 3,5 10,1 17,9 13,4 19,9

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

Professió de l'enquestat (1)/0)
Professional liberal 31,7 23,2 20,6 13,5 16,9 5,0 8,4 29,8 28,7
Alt directiu 8,7 13,2 5,6 11,7 10,1 16,1 9,4 12,3 11,1
Quadres intermedis 6,4 8,1 13,9 30,6 33,9 46,7 8,0 11,1 8,4
Empleat 15,4 18,6 21,9 24,8 20,2 13,5 21,8 6,5 14,2
Tècnic superior 12,0 6,7 6,6 1,6 1,7 1,5 4,0 15,6 13,3
Estudiant 8,7 9,4 11,3 5,4 2,5 3,1 11,2 7,3 7,6
Mestressa de casa 8,3 6,3 8,8 6,5 3,4 2,8 14,2 12,2 7,6
Altres 8,9 14,5 11,3 5,9 11,3 11,3 23,0 6,3 9,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Les pernoctacions acusen, per la seva banda, un cert alentiment
del ritme de creixement després de quatre anys consecutius amb
taxes d'augment de dos dígits. Toti amb aixà, amb un total d'1,42
milions de pemoctacions durant el quart bimestre -una mitjana
diària de gairebé 23.000-, s'ha tornat a registrar un noumàxim
històric. De fet, una taxa d'increment del sis per cent -la corres

ponent al quart bimestre de l'any- és més que respectable, sobre
tot si es compara amb l'evolució d'altres indicadors econòmics de
la ciutat que, dins d'un context general expansiu, mostren aug
ments molt més modestos. Més que d'un cert esgotament del rit
me de creixement, cal fer referència a l'existència d'un sostre que
limita l'augment de les pernoctacions: aquest sostre el fixa una

oferta que, a tenor dels nivells d'ocupació, comença a resultar es
cassa durant la major part de l'any.

Els ja tradicionalment elevadíssims índexs d'ocupació es forcen
fins al límit en una temporada turística de rècords.

Efectivament, els actuals nivells d'ocupació fan difícilment com
patibles els augments descrits del nombre de visitants amb incre
ments similarsde pernoctacions, fins i tot amb unapetita retracció
de l'estada mitjana com la que s'ha registrat els dos darrers bimes
tres. Les dades de l'estiu revelen uns elevadíssims nivells d'ocupa
ció a totes les categories hotelers, tant en termes de places com

d'habitacions.

Els valors més elevats es registren en el segment que engloba els
hotels d'una a tres estrelles, i en tots tres casos superen de mitjana
el 86 per cent en termes d'habitacions. Aquests hotels són els més
freqüentats pels turistes que, com se sap, són els visitants que rea

litzen estades més llargues a la ciutat. És fàcil intuir que amb
aquestes ocupacions mitjanes, han estat molts els dies que aquests
hotels han penjat el rètol de «ple».
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Motiu de la visita (/0)
Comercial/Negocis/Professionals
Turisme
Fires
Congressos
Etapa viatge
Motius familiars i acompanyants
Altres
Total

Raons d'elecció de Barcelona* (°/0)
Coneixement previ
Per recomanació
Motius familiars i acompanyants
Etapa viatge
Informació (fulletó...)
Recomanació agència viatges
Altres
Total

Repetitivitat de la visita (°/0)
No cap vegada
Una vegada o més
Total

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió

Vehicle propi
Autocar/Autobús
Tren

Altres
Tnt.1

27,6
65,0
0,5
2,0
0,1
3,4
1,4

100,-

38,2
39,8
2,1
6,5
4,4
2,7
6,1

100,-

36,4 45,7 41,7 30,9
35,8 34,4 28,2 41,4
1,2 1,6 11,5 0,2
7,1 4,6 11,0 14,5
8,1 12,1 7,5 11,7
7,6 1,1 0,0 0,3
3,8 0,5 0,1 1,0

100,- 100,- 100,- 100,-

17,7
14,3
5,4

18,3
6,1
1,2
37,0
100,-

38,7
61,3
100,-

54,8
26,6
7,2

10,5
0,9

100 -

36,6
10,4
15,7
19,4
1,1
3,5

13,3
100,-

19,9
80,1
100,-

62,8
18,5
4,8
11,7
2,2

25,1 34,6 19,3 23,2
9,7 18,8 27,6 18,0

14,9 4,3 0,7 10,0
21,1 24,7 30,6 23,8
1,5 2,5 1,2 1,4
4,9 4,4 2,9 10,3
22,8 10,7 17,7 13,3
100,- 100,- 100,- 100,-

18,7 14,5 14,1 13,3
81,3 85,5 85,9 86,7
100,- 100,- 100,- 100,-

61,8 76,3 76,8 58,6
20,1 15,7 8,8 13,0
5,0 3,4 5,1 7,1

12,1 4,5 8,6 21,4
1,0 0,1 0,7 0,0

10(1 _ nn

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

27,6
65,1
0,4
3,9
0,6
1,4
1,0

100,-

17,8
33,3
23,2
13,8
5,7
1,7
4,5

100,-

48,6
51,4
100,-

62,7
24,4
3,8
7,8
1,3

100,-

43,2 39,5
36,3 39,3
5,4 5,1
6,3 5,6
3,4 3,0
3,6 4,5
1,8 3,0

100,- 100,-

15,7 20,9
16,2 13,9
12,9 11,3
19,7 18,1
11,5 6,2
2,0 2,7
21,2 26,9
100,- 100,-

29,4 23,4
70,6 76,6
100,- 100,-

67,1 66,6
20,8 18,8
6,2 4,7
4,8 8,9
1,1 1,0

100,- 100,-

És difícil conèixer amb exactitud quin impacte pot tenir sobre la
viabilitat futura del sector que a un foraster u comenci a resultar
molt difícil trobar unahabitació a Barcelona, especialment si es fa
a títol particular i no mitjançant un tour operador. En qualsevol
cas, no afavoreix gens ni el propi sector hoteler i d'altres directa
ment afectats -bars, restaurants, comerços, transports, museus i
altres equipaments culturals, etc.-, ni tampoc la imatge de la ciu
tat. Per això és important avançar sensedilació en l'ampliació de
l'oferta existent per intentar acabar de situar Barcelona en el cir
cuit de les grans destinacions urbanes del món.

L'augment del nombre de visitants que s'ha registrat a Barcelo
na aquest estiu s'emmarca en l'excellent temporada turística que
s'ha viscut no només a la ciutat, sinó també a Catalunya i Espanya.
La cada cop més nombrosa presència de turistes als hotels i als
carrers de Barcelona és un fet que se sustenta tant en l'atractiu de
Barcelona com a destinació turística com en el creixent volum de
viatgers que, a nivell mundial, es desplacen per turisme, ja sigui
per conèixer cultures diferents, per aventura, per esport o per des
cansar. Efectivament, la notable prosperitat que viu la indústria
turística arreu es recolza en la creixent importància de la partida
de lleure, béns i serveis d'ús personal o viatges turístics en els pres
supostos d'una part creixent de les famílies a Occident.
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El fort creixement dels visitants que trien Barcelona com a destí
vacacional s'explica tant pel seu atractiu com a destinació
turística com per l'auge del turisme com a activitat de lleure.

Si bé Espanya ja fa molts decennis que té una presència desta
cada en les estadístiques mundials de turisme com a país receptor
-es troba entre el tercer i quart lloc delmón tant quant a nombre
de turistes i pernoctacions com d'ingressos generats-, en els dar
rers anys està escalant posicions coma país emissor, en línia amb
l'augment del nivell general de riquesa del país. La balança de pa
gaments per compte corrent d'Espanya inustra perfectament
aquesta evolució creixent tant dels ingressos com dels pagaments
per turisme, així com també la trajectòria expansiva del saldo (po
sitiu), amb un augment d'un 17 per cent fins al mes de juny.

A l'igual del cas d'Espanya, el bon clima econòmic que viuen
darrerament les economies occidentals ha permès eixamplar el
segment de població que, a banda de ganes de viatjar, té possibili
tats econòmiques de fer-ho. La consolidació de la trajectòria ex

pansiva que viuen els països dels que provenen lamajor part dels
visitants estrangers ha estat l'element impulsor d'aquest creixe
ment del nombre de visitants que s'ha registrat a la ciutat. Convé
considerar, però, que l'horitzó de continuïtat d'aquesta tendència
ascendent es podria veure afectat per la crisi del sud-est asiàtic i el
Japó i les seves repercussions sobre els països occidentals, d'on
procedeixen la major part dels visitants.
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Durant els primers vuit mesos de l'any han pernoctat a la ciutat
nou-cents mil turistes, una xifra superior a la del conjunt
dels rebuts el 1995.

La importància creixent del turisme com a sector d'activitat es
concreta en unesxifres ben eloqüents: durant els mesos de juliol i
agost, han estat més de quatre-cents mil els turistes que han dor
mit als hotels de la ciutat, un vint per cent més que durant elma
teix període de l'anypassat. En conjunt, aquest col-lectiu suma des
del gener nou-centes mil persones, una xifra que supera en 33.000
la corresponent als turistes que pernoctaren a la ciutat durant el
1995.

En paral-lel a l'auge del turisme que s'ha registrat en aquests
darrers anys, els visitants per negocis i motius professionals han
anat quedant relegats de laposició de lideratge que ocupaven tra
dicionalment en favor dels turistes atrets per la bona valoració de
l'oferta arquitectònica, cultural i lúdica que de la ciutat fan els visi
tants i que comuniquen via boca-orella als seus coneguts quan tor

nen als seus llocs d'origen. L'any 1997 va ser el primer en què els
turistes superaren els visitants per negocis en termes relatius, data
que coincideix amb l'inici del descens d'aquests també en termes

absoluts. Aquesta davallada és atribuïble, en bona mesura, a la
millora dels transports i les telecomunicacions així com a l'amplia
ció de l'oferta hotelera a l'entorn de Barcelona.
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Creix significativament la presència femenina entre els visitants
alhora que s'accentua l'afluència d'estrangers, que cada cop
tenen procedències més diverses.

És normal que, quan els turistes són una aclaparadora majoria
del total de visitants, les dones avancin uns quants punts percen
tuals en la distribució dels visitants per sexes. Habitualment, la
seva presència oscil-la entre el 25 i el 45 per cent del total. Aquest
estiu, però, les dones s'han situat en la frontera més elevada assoli
da mai: un 45 per cent del total. L'explicació és clara, i arrenca de
la infreqüent prevalença massiva de turistes de sexe femení—sis
de cada deu—, quan normalment entre els turistes hi ha equidistri
bució de sexes.

En termes d'edat, aquest estiu s'ha imposat commai el visitant
d'edatmitjana —un 66 per cent declarava tenir de 35 a 49 anys—,
tot i que aquest és un des aspectes en que la particular elaboració
de l'enquesta—només als clients d'hotel— emmascara lapresèn
cia de turistes d'edat més extrema, com els joves que s'allotgen a

hostals o albergs o els vells que fan estades de diversos dies dor
mint als creuers. Precisament, el segment del turisme de creuers

ha rebut molta atenció per part dels mitjans de comunicació, en
part per la seva importància creixent, en part per la novetat de la
presència d'aquestamena de turistes d'elevatpoder adquisitiu que
normalment primer trien la forma—el creuer— i després la des
tinació—l'Egeu, el Carib, els fiords nòrdics o la Mediterrània Oc
cidental. En aquest mercat, les rutes que surten de Barcelona re
presenten tota una novetat.

Les dades de l'estiu han trencat també el creixent equilibri que
es venia detectant darrerament quant a la nacionalitat dels visi
tants. Del total de visitants dels quart bimestre, dos de cada tres

eren estrangers; dels turistes, quatre de cada cinc. Un total de
418.000 estrangers provinents bàsicament d'altres països de la
Unió Europea i dels Estats Units, si bé continua accentuant-se la
tendència a la diversificació dels orígens dels visitants ija comença
a ser habitual la presència d'hindús, russos, àrabs, sud-americans o

africans de vacances als hotels de la ciutat.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Durada de l'estadamitjana a la ciutat

Dies
Nits

Acompanyat per (°/0)
Sol

Amic/companys
Amb la famfiia
Amb fills
Sense fills

Grup organitzat
Altres
Total

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
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

3,2
2,6

3.0

2,3
3,5
2,6

3,9
3,0

3,3
2,5

2,9
2,3

18,0
31,2
46,4
20,5
25,9
4,9
0,3

100,-

54,0
15,0
15,0
14,0
2,0

100,-

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

13,8 20,9
45,5 36,4
39,0 38,2
12,6 10,7
26,4 27,5
3,0 4,6
0,0 0,1

100,- 100,-

56,0 58,0
12,0 12,0
17,0 16,0
16,0 15,0
0,0 0,0

100,- 100,-

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

El turista que tria Barcelona com a destinació de les seves va

cances és independent -viatja sol, amb la família o amb amics,
però rarament en viatge organitzat-, es refia de les impressions
dels amics i coneguts que han visitat prèviament laciutat, arribaen
avió i és molt autònom quant als itineraris i als mitjans de trans

port dintre de la ciutat. La creixent presència de turistes als trans

ports públics i la gran acceptació del bus turístic confirma el gust
per organitzar-se ells mateixos els horaris i les visites.

Cada cop més, el pressupost dels turistes inclou una partida de

compres. La massiva presència de turistes en les botigues delcen
tre durant els mesos de juliol i agost confirma aquest interès crei
xent sobretot per objectes i reproduccions dels museus, roba, sa
bates o perfumeria. Precisament, els visitants creuen que la relació
qualitat/preu de l'oferta comercial és molt elevada, gairebé tant

com en el cas dels restaurants i els hotels. Sense desplaçar, però,
els aspectes arquitectònics, culturals i d'entreteniment, els valors
més segurs de l'atractivitat turística quant a la satisfacció que pro
voquen en els turistes que trien Barcelona com a destinació turís
tica.
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13,1 14,6 10,3
54,0 56,1 49,6
27,9 23,0 32,0
6,7 4,0 11,9
21,2 19,0 20,1
4,9 6,2 8,1
0,0 0,0 0,0

100,- 100,- 100,-

63,0 66,0 50,0
11,0 8,0 5,0
12,0 11,0 8,0
14,0 14,0 10,0
0,0 1,0 27,0

100,- 100,- 100,-

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

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,-

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,-

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

Valoració de diferents aspectes de la ciutat
(j1-ag 1998)

Oferta arquitectònica
Oferta cultural

Entreteniment

Caràcter ciutadans

Accessos

Transport públic
Nivell d'informació

Seguretat ciutadana
Contaminació atmosfèrica

Sorolls

Neteja general
Rel. qualitat/preu rest.

Rel. qualitat/preu of. hotel.

Rel. qualitat/preu of. com.

0 10



V. Construcció i mercat immobiliari





Consum de ciment

Consum aparent de ciment
Província Catalunya

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 3.306.759
lr. tr. 515.619 81,4 804.251 87,7
2n. tr. 566.813 80,1 884.742 86,4
3r. tr. 497.241 79,7 831.806 87,2
4t. tr. 459.498 78,0 785.960 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

lr. tr. 638.613 95,4 1.030.253 102,9
2n. tr. 694.754 98,9 1.095.645 106,4
3r. tr. 659.550 100,6 1.040.799 109,0

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 (%) prov. Barcelona Catalunya
3r. tr. 1998/3r. tr. 1997 7,4 10,2
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997 23,5 22,3

1997/1996 14,3 10,4
1996/1995 -7,3 -3,8

El sector de la construcció impulsa amb gran dinamisme
la trajectòria expansiva que viu l'economia catalana.

Les darreres dades conegudes situen el creixement de l'econo
mia catalana al voltant del 4,4 per cent, cinc dècimes per sobre del
d'Espanya. En tots dos casos, la construcció juga un paper capital,
en haver passatmolt ràpidament de ser un llast a constituir el sec
tor més dinàmic de l'economia i l'únic en què continua accelerant
se la taxa de creixement: si fins a finals del 1996 el VABdel sector
va ser negatiu tant a Catalunya com a Espanya, les dades del segon
trimestre de l'any mostren una vitalitat extraordinària, amb crei
xements reals del 6,2 a Catalunya i del 5,4 a Espanya.

A l'horitzó que esperfila després de l'estiu cal incorporar, però,
algunselements d'incertesaque probablement frenaran aquest rit
me de creixement, com ja està succeint amb algunes economies
occidentals. La construcció, no obstant això, és un sector força aï
llat dels esdeveniments externs, per bé que en la seva evolució
intervenen directament les expectatives de solvència econòmica
de les famílies o les empreses, que determinen l'evolució de l'ofer
ta de sostre residencial, industrial o per oficines.
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Pel que fa als diferents subsectors, la construcció residencial
continua instal.lada en la posició capdavantera que ocupa en els
últims anys. Darrerament, però, tant l'edificació no residencial
com l'obra pública s'han incorporat a la trajectòria ascendent; en
el primer cas, gràcies a la millora de l'economia -que provoca un

augment de demanda de sostre per activitat empresarial- i al des
cens dels tipus d'interès, que fa més atractiva la inversió immobi
liària; en el segon cas, la reducció deldèficit públic i l'establiment
de nous mecanismes de finançament han permès la incipient recu
peració de la inversió en infraestructures.

D'entre els principals indicadors d'activitatsectorial, en destaca
el del consum de ciment, amb unes taxes de creixement molt ele
vades que superen el 10 per cent a Catalunya i el 14 per cent a
Espanya. El consum a la província de Barcelona se situa fregant
les set-centes mil tones,mentre que a Catalunya s'ha depassat per
tercer trimestre consecutiu el milió; en tots dos casos, se superen
amb escreix els valors corresponents al consum registrat en el pe
ríode pre-olímpic. Pel que fa a l'ocupació sectorial, el ritme de
creació de llocs de treball és superior al d'altres sectors. Per altra

banda, les enquestes realitzades als empresaris del sector revelen
unes expectatives molt favorables de cara al futur, que es recolzen
en la tendència expansiva de la cartera de comandes i en l'elevat
volum de contractació que declaren.
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Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

P .ríode

Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Cata unya
• '

, ,

'
, ats Iniciats

,

Acabats Iniciats
,

Acabats Iniciuts „ A ba4 „Ini
'

„
Acabats

1987 3.828 3.146 17.120 12.663 20.948 15.809 26.875 19.618 47.823 35.427

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

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 4.576 17.389 12.812
3r. tr. 2.263 827 10.233 5.887 12.496 6.714 7.866 4.143 20.362 10.857

Notes: fins a 1994 les dades inclouen reformes iampliacions. No es comptabilitzen els habitatges públics en la seva totalitat.
Font: Explotaciódels visats d'obra residencial idels certificats finals d'obra dels CoHegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge.
Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona Resta RMB

Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r. tr. 1998/3r. tr. 1997
lr. sem. 1998/1r. sem. 1997

139,5
48,8

40,4
-14,3

34,9
14,9

39,8
9,0

1997/1996
1996/1995

30,0
31,5

47,2
-3,8

26,8
15,4

-2,2
15,6

La intensificació del ritme de creixement de la construcció
residencial al Ilarg dels mesos centrals de l'any assegura que
el 1998 s'assoliran nous rècords de producció, amb volums

que doblaran o triplicaran -depenent dels àmbits
els habitatges iniciats cinc anys enrere.

En el context marcadament expansiu en què sesitua actualment
l'economia, el sector de la construcció està actuant com un dels
motors principals d'aquest creixement. En contrast amb la mode
ració de l'avanç que es detecta a la resta de sectors, l'edificació
residencial ha intensificat el ritme de creixement al llarg dels me
sos centrals de l'any, fet que permet avançar que els resultats de
tancament d'exercici superaran les optimistes previsions que s'ha
vien fet al llarg de laprimera meitat.
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A l'espera del que succeeixi l'últim trimestre, les dades disponi
bles fins just després de l'estiu garanteixen que el 1998 podrà ser

qualificatde singular en molts aspectes dintred'aquest sector, tant
pel que fa a l'elevat nombre d'habitatges iniciats i acabats, com per
l'evolució de l'ocupació sectorial o per les particulars condicions
que es donen actualment almercat immobiliari i financer, que han
propiciat unaabsorció a bon ritme dels nous habitatges per part de
les famílies.
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La confiança de promotors i constructors en la capacitat i bona
disposició de la demanda per adquirir habitatges és al darrera
l'extraordinària vitalitat de la construcció residencial.

La revisió dels resultats corresponents als habitatges iniciats i
acabats durant el tercer trimestre de l'any obliga a la utilització
d'un lèxic d'excepcionalitat que cal estendre a tots els àmbits ana
litzats.A Barcelona, els 2.263 habitatges iniciats suposen un incre
ment del 140 per cent en relació amb elmateix trimestre de l'any
passat. L'acumulat anual fins al setembre ja supera el total d'ini
ciats l'any 1996, i representa un increment del 80,1 per cent en
relació amb el mateix període de l'any passat; alhora, les dades
dels darrers dotzemesos se situen per sobre dels 7.500 iniciats, una
xifra que més que dobla la mitjana del bienni 95-96.

El creixement que es registra a Barcelona és extraordinari; i ho
és de tal manera que sembla que l'evolució a la resta de l'àmbit
metropolità i a la resta de Catalunya sigui moderada, quan les ta
xes de creixement registrades a aquests àmbits es troben entre les
més elevades registradesmai tant en termes trimestrals comd'acu
mulats anuals. Les dotacions d'habitatges previstos durant el ter
cer trimestre tant al conjunt de la regió metropolitana com a Ca
talunya són superiors a les de qualsevol trimestre dels darrers deu
anys, i superen en un 46,5 i un 52,9 per cent, respectivament, la
corresponent al tercer trimestre del 1997.

Habitatges iniciats a la regió metropolitana

Alt
Penedès

c=r8=1111

Garraf

Vallès
Oriental
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i[[1
Barcelonès
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= 1994 ffi 1995 = 1996 fiZi 1997 iie gn-st 98

Tanta Barcelona com a la regiómetropolitana i a Catalunya, els
valors corresponents als darrers quatre trimestres corresponen als
més elevats des que s'inicià la sèrie que aquí presentem. Però no

cal engrunar cada variable a cada àmbit per adonar-se que la situa
ció actual correspon a un moment realment excepcional, s'analit
zin els volums assolits en termes absoluts o els ritmes de creixe
ment. Una situació que pot canviar en un futur pròxim, ja que
l'evolució més recent d'alguns indicadors avançats d'activitat resi
dencial —com les llicències d'obres en el cas de Barcelona— sug
gereixen un alentiment del creixement que es podria començar a

concretar en l'activitat real a partir del proper any.

Sense cap ànim de realitzar prediccions, hi ha diversos elements
que fan pensar que aquests ritmes de creixement que han caracte
ritzat l'evolució recent de l'edificació residencial ja han tocat sos
tre o estan a punt de fer-ho. Aquesta sensació no prové tant de
factors limitadors de l'oferta, com de la percepció que aquest final
del 1998 és, per moltes raons, un període singular en el que con

vergeixen aspectes demolt diversa índole que apunten simultània
ment en una mateixa direcció: l'excel.lentpredisposició de la de
manda per adquirir habitatges, tant nous com de segona mà.

Implícitament, aquesta concentració d'inicis d'obra significa un

avançament en el calendari dels projectes que s'haurien desenvo
lupat en un període de temps més dilatat, o que potser no s'hau
rien concretat si no existís un seguit de condicions favorables a la
col.locació dels habitatges construïts. En el cas de Barcelona cal

afegir, a més, la disponibilitat de sòl recentment alliberat per a
altres usos i el fort dinamisme que imposa la gran competència
existent entre els operadors.
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Habitatges iniciats als municipis
de més de 50.000 habitants 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

2.263

205
169
703
807
130
285
68
72

199
176

767

269
156

6.269

12.496

20.362

5.314
765

1.046
1.580
2.262
283

1.400
804
634
516

1.210
460
478
447

85,3
-20,2
-10,8
39,3
46,3
6,5

-20,7
-6,1
2,3

101,2
20,0
233,4
120,2
40,9

17.199 44,4

37.759 32,9

58.301 40,8
Variació registrada en els darrers dotze mesos.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció General d'Actuacions
Concertades, Arquitectura i Habitatge.

El punt de partida és l'existència d'una demanda àmplia, que
engloba tant la que preveu la formació de noves llars o la indepen
dència del nucli patern com la demanda de millora, d'accés a la

propietat o la d'inversió. Les dues primeres estan lligades a aspec
tes demogràfics i generacionals, mentre que les tres darreres són
més sensibles al cicle econòmic. En l'actualitat, aquestes últimes
han adquirit un major pes beneficiant-se, en alguns supòsits, del
foment i els ajuts econòmics de les administracions públiques. A
banda que en aquests darrers anys s'ha reduït notablement la gran
demanda insatisfeta que existia a començament de la dècada, con
tinua existint una àmplia demanda. Que es reveli o que romangui
latent sovint és una qüestió d'oportunitat i, actualment, hi ha di
versos aspectes que s'aperceben com oportunitats favorables i

potser úniques. Vegem en detall alguns dels elements que conver

teixen aquests darrers mesos del 1998 en un moment tan especial.
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Són diversos els aspectes que actualment estimulen una massiva
absorció de la nova oferta: els anuncis de properes pujades
de preus i les gairebé immillorables condicions vigents
de finançament hipotecari...

En els darrers mesos s'ha trencat la tendència esmorteïda que
caracteritzava els preus en els darrers anys i s'ha iniciat una puja
moderada que, segons diverses agències i consultores especialitza
des i amb interessos al sector,pot convertir-se en un fort augment.
Amb independència que hi hagi o no una base sòlida per aquestes
argumentacions—que, als nostres ulls, són calculadament exage
rades—, el cert és que aquests missatges apareixen amb freqüèn
cia als mitjans de comunicació. Les famílies que dubten entre com

prar o no comprar, o entre comprar ara o esperar més endavant, es
neguitegen amb la idea que si s'esperen, poden haver de carregar
amb un augment dels preus.

La millora progressiva de les condicions de finançament també
ha estat un tema àmpliamentdifós. El recorregut dels tipus d'inte
rès hipotecaris des del 16 per cent del 1990 al 5,5 a l'octubre del
1998 ha suposat, en els casos de les hipoteques constituïdes, la re
ducció progressiva de les quotes mensuals a pagar en els crèdits
referenciats a tipus d'interès variables.

Per a moltes famílies ha representat la frontera entre veure's o

no en posició d'afrontar un rebut hipotecari mensual de forma
realista. Que han estatmoltes les famílies que han travessat aques
ta frontera ho demostren tant les dades del volum de crèdit banca
ri concedit per adquisició d'habitatges habitual com les de finques
urbanes hipotecades, amb una notable expansió en aquests dar
rers anys. A diferència del cas dels preus, no existeix una percep
ció de futur negativa pel que fa al cost de finançament. En qualse
vol cas, domina la impressió que el moment actual és molt
favorable —incloent-hi els rebrots ocasionals— en comparació
amb anys anteriors i que els compromisos hipotecaris que poden
adquirir les famílies no s'alteraran gaire en un futur pròxim.



Projectes d'habitatges visats
pel Col.legi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1988

1989
1990

1991

1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998

5.952

7.835
6.104
5.521
5.652

4.959
6.337
7.547

9.099

10.894
19.164

7.635
11.753

5.482

5.558
6.150

6.826
7.329
6.801

9.066
11.518
7.558

5.618
6.280
5.059
4.728

5.936

4.803
6.970
10.154
7.780
10.238

8.671

7.125
7.074
3.844
5.763
4.130

6.142

7.108
6.382

8.813
13.205

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

26.330
32.942

20.489
21.570
21.868

22.730
27.744
30.884
34.758
45.855

...se sumen a l'enfortiment de la confiança de la demanda

resultat de la bona conjuntura econòmica i laboral, al guany
d'atractiu de l'habitatge com a inversió, i a la incertesa

provocada per la introducció de l'euro i per la reforma fiscal.

En tercer lloc, tant la confiança com la solvència econòmica de
la demanda tenen perspectives favorables. D'una banda, l'evolu
ció del mercat laboral ha contribuït a redreçar moltes economies
familiars i ha obert expectatives d'ocupació futura capaces de ga
rantir uns ingressos de forma més o menys estable a moltes famí
lies. A això cal afegir tant la revalorització d'actius financers com
la millora dels resultats empresarials, que han ajudat a crear un

clima optimista que anima les decisions de compra.

Especialment quan l'euro està a punt de convertir-se en una

realitat i quan la nova reforma fiscal acotarà més els beneficiaris
-quant a imports- de les deduccions o desgravacions fiscals per
adquisició d'habitatges habitual. A aquests elements cal afegir-hi
l'impacte en l'efecte riquesa de les famílies que tindrà la retallada
de les retencions en les rendes salarials, així com el guany d'atrac
tiu de l'opció d'habitatge com inversió a conseqüència de les tur
bulències que s'han viscut en aquests darrers mesos als mercats
financers internacionals.

Tots aquests aspectes coincideixen a dibuixar un panorama en

coratjador per a la compra d'habitatge que els promotors i cons
tructors s'han afanyat a aprofitar. A més, la pròpia actitud de l'o
ferta davant d'aquesta bona disposició de la demanda juga un

paper d'estímul,ja que l'existència d'un ampli ventall de produc
tes ajuda a concretar aquestes decisions, especialment en casos

com Barcelona, on la meraexistència d'oferta nova ja marca dife
rències en relació amb etapes d'escassetat recents i molt vives a la
memòria dels ciutadans.

Projectes visats a Barcelona (prov.)
milers variació (%)
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L'acceleració del creixement de la construcció residencial afecta
tant la ciutat central, com l'àmbit metropolità, les zones
turístiques o la Catalunya rural.

En l'anàlisi per àmbits reclama especial atenció el cas de Barce
lona. Les dades confirmen i avancen el que és evident en una pas
sejada per pràcticament qualsevol barri de la ciutat: una frenètica
activitat constructora, a la que cal afegir-n'hi una de més modera
da però també important de rehabilitadora i urbanitzadora. Les
minses dotacions a les que estaven acostumats en els darrers anys
-amb una mitjana trimestral entre 1990 i 1995 de 660 habitatges
iniciats- contrasten amb les que es comptabilitzen des de fa un

parell d'anys, de més del doble d'aquelles. Les raons d'aquest in
crement de l'oferta giren al voltant dels elements exposats ante

riorment, i, en especial, de les ganes de lademanda per aprofitar el
que s'apercep com una oportunitat històrica quant a condicions

d'accés, tant econòmiques i financeres com de varietat d'oferta.

Ja s'ha comentat anteriorment que el perfil d'acceleració pro
gressiva que caracteritza la construcció residencial és un fet força
homogeni des del punt de vista territorial. Del conjunt de comar

ques de Catalunya, només set presenten un retrocés dels iniciats
en relació amb el tercer trimestre de11997, si bé no espoden consi
derar gaire representatives quant que cinc d'aquestes tenen habi
tualment dotacions inferiors als cinquanta habitatges per trimes
tre. En conjunt, esfa difícil destacar l'evolució de cap àmbit,ja que
tant l'àmbit metropolità, com les zones turístiques i la resta de Ca
talunya presenten variacions interanuals d'entre el 46,5 i el 71,5
per cent.

63



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
Sostre nou

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 1.411.282 325.982 1.737.264
lr. tr. 162.507 86.336 35.199 600 32.993 29.712 347.347 84.005 431.352
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
lr. tr. 93.914 37.299 13.795 2.795 1.242 28.856 177.901 72.001 250.242
2n. tr. 244.182 117.925 53.369 590 15.021 15.077 446.164 79.414 525.797
3r. tr. 77.965 56.441 13.846 262 62.877 11.229 222.620 153.620 376.238

1. Fins l'any 991 inclou el sostre de nova planta dels projectes d'ampliació.
2. A partir de 1996canvia la classificació perusosi en elsdiferents epfgrafs es comptabilitzen els usosassignats perplantes. El totalrecull la resta d'usos iperaixò pot ser supenoral sostre nou més
el de reforma i ampliació. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Habitatges i places d'aparcament
111111/ Habitatges Places

d'aparcamentamp. i reforma total

1992 1.815 98 1.913 11.499

1993 2.761 689 3.450 19.609
1994 2.483 349 2.832 14.202

1995 3.978 927 4.905 15.642
1996 3.400 1.053 4.453 6.521
1997 5.684 1.876 7.560 15.199

1998
lr. tr. 1.064 249 1.313 1.724
2n. tr. 2.538 243 2.781 3.976
3r. tr. 852 317 1.169 2.193

L'obra nova prevista presenta signes d'alentiment
del creixement, alhora que es detecta un revifament
de les obres de reforma i ampliació.

Després de l'espectacular concentració de llicències durant el tri
mestre anterior, les dades del tercer trimestre del 1998 correspo
nents a l'obra nova presenten un perfilmolt mésmoderat. Es tracta
d'una reacció que potemmarcar-se en les habituals alteracions cícli
ques, però que també potmarcar l'inici d'una fase de moderació del
creixement. Malgrat que es poden produir puntes de creixement
amb l'aprovació de les llicències d'alguns dels grans projectes previs
tos en la present fase de renovació urbana, el cert és que serà molt
difícilque esmantinguin els volums mitjans d'obra nova prevista des
de finals del 1996 fins la primera meitat del 1998, quan la dotació
mitjana trimestral de nous habitatges superà les 1.500 unitats i la
d'obra nova total els 350.000 m2. La menor pressió de la demanda
latent, que en bona part ja haurà satisfet la seva necessitat d'accedir
a un habitatge, afegit a un augment força general dels costos de
construcció i dels preus de venda, pot actuar de fre per a l'oferta.
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Els esforços de promotors i empreses constructores a concentrar

els seus recursos en la producció d'edificis residencials respon a una

política d'aprofitament d'una conjunturamolt favorable per a la de
manda, beneficiària d'una millora de les condicions d'accés a l'habi
tatge per la via de ladavallada dels tipus d'interès i de la consolida
ció i millora de les rendes salarials derivades de la bonança
econòmica. Els espectaculars nivells d'obra en curs a la ciutat donen
testimoni d'aquesta entusiasta activitat, sense referents directes en

les dues darreres dècades, que continuarà centrada en l'edificació
residencial: el 93 per cent dels expedients de nova planta previstos
durant el tercer trimestre corresponen a edificis d'habitatges. Ara
bé, l'accent en l'anàlisi d'aquestes dades cal posar-lo sobre la su

perfície de reforma i ampliació, que assoleix un màxim trimestral
tant en termes de m2 com de proporció sobre el conjunt d'obra pre
vista. Dintre d'aquest segment d'obra, els habitatges tornen a ser

protagonistes, en concentrarmés del 80 per cent dels projectespre
sentats. Un bon reflex de la creixent atenció que s'atorga almante
niment del parc d'edificis en bones condicions.
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Lloguer d'oficines

Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (1r. sem. 1998)

preu (ptes./mTies)superfície (m2)
intervals % IMMIMME intervals % acumulat

fins a 30 4,5 4,5 fins a 500 13,3 13,3
31-60 22,4 26,9 501-750 25,1 38,4
61-90 24,5 51,4 751-1.000 24,2 62,6
91-120 15,0 66,4 1.001-1.250 15,2 77,8
121-150 9,1 75,5 1.251-1.500 9,8 87,5
151-200 11,6 87,1 1.501-1.750 4,7 92,3
201-250 6,7 93,8 1.751-2.000 2,7 94,9
251-300 3,0 96,8 2.001-2.500 1,3 96,3

més de 300 3,2 100,- 2.501-3.000 1,2 97,5
més de 3.000 2,5 100,-

Total 100,- Total 100,-

Preu mitjà de lloguer dels locals destinats
a oficines

11.11~ 1994 1995 1996 .

1"Miiiiii~11~1011~11~11111.1.11.1r

1. Ciutat Vella 881 944 896 908 877
2. L'Eixample 1.060 1.030 992 1.026 1.161
3. Sants-Montjuïc 879 958 878 964 820
4. Les Corts 1.334 1.245 1.017 1.127 1.577
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.151 1.086 1.076 1.081 1.116
6. Gràcia 1.064 1.103 860 889 813
7. Horta-Guinardó 902 1.048 746 893 922
8. Nou Barris 958 1.064 897 1.108 1.143
9. Sant Andreu 934 924 965 870 796

10. Sant Martí 749 826 858 659 1.138

Barcelona 1.038 1.029 982 976 1.097

Preu màxim de les oficines
a l'Eix Central de Negocis 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades de base facilitadesper la Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona. Les dades de l'ECN provenen de Richard Ellis.

Preus de lloguer d'oficines i similars
(lr.sem. 1998)

Sense oferta significativa
de 750 a 1.000 ptes/m2/mes
més de 1.250 ptes/m2/mes

= menys de 750 ptes/m2/mes
Cffi de 1.000 a 1.250 ptes/m2/mes
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Superfície mitjana dels locals destinats a oficines

1. Ciutat Vella 115 113 122 125 107
2. L'Eixample 123 131 129 128 125
3. Sants-Montjuïc 141 111 110 118 74
4. Les Corts 143 182 118 139 103
5. Sarrià-Sant Gervasi 122 122 121 104 127
6. Gràcia 101 118 97 112 82
7. Horta-Guinardó 86 80 173 75 172
8. Nou Barris 65 73 89 72 90
9. Sant Andreu 121 161 111 97 73
10. Sant Martí 163 150 121 195 134

Barcelona 124 129 123 127 117

El mercat immobiliari d oficines es recupera ràpidament
de l'atonia dels darrers anys, animat pel bon moment econòmic
-en un context de tipus d'interès baixos-, i la percepció
que els preus ja han tocat fons i inicien una senda ascendent.

Les expectatives de recuperació delmercat d'oficines de Barce
lona que periòdicament s'anaven anunciant durant els anys cen

trals de la dècada han trobat, en els primers mesos del 1998 i grà
cies al bon ritme de creixement de l'activitat econòmica, forma de
concretar-se. Així, els tímids senyals de recuperació dels preus que
els detectaren a finals del 1997 han tingut continuïtat i s'han trans
format en un increment del lloguer mitjà del 12,1 per cent. Una
taxa de creixement que contrasta clarament amb la tendència des
cendent dels preus que s'ha registrat de forma ininterrompuda
d'ençà el 1993, i que probablement es fa ressò de l'intent dels pro
pietaris de rescabalar-se d'aquest seguit d'anys de decrements en

termes nominals després del fort augment l'oferta que es realitzà
entre finals de la dècada passada i començaments de la present.

Aquest creixement dels preus mitjans de lloguer ha estat acom

panyat d'una notable revitalització delmercat: el nombre de con
tractes de lloguer signats en els primers sis mesos de l'any ha estat

superior en un 13,6 per cent als signats en el mateix període del
1997. El bon clima econòmic i empresarial que caracteritza el
bienni 1997-98 s'ha concretat tant en un augment del nombre
d'empreses existents com de plantilles. En tots dos casos, es tra
dueix en una major necessitat d'espai per oficines, tal comes posa
de manifest en la davallada de la taxa de desocupació. Al costat
d'això, també ha contribuït al dinamisme del mercat el creixent
interès d'operadors institucionals i empresarials -tant d'aquí com
forans-, en fer-se un lloc en aquest mercat; un mercat que ha
guanyat atractiu -quant al rendiment esperat dels actius- alma
teix ritme que davallaven els tipus d'interès.



Lloguer de locals comercials i per a serveis personals

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
1994 1995 1996 1997 DE1:r

1.IIIIIIIM
1. Ciutat Vella 1.142 1.006 979 971 1.243

2. L'Eixample 1.167 1.198 1.196 1.093 1.445
3. Sants-Montjuïc 961 990 989 952 1.217
4. Les Corts 1.152 1.072 1.113 1.183 1,381
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.332 1.186 1.244 1.115 1.176
6. Gràcia 991 1.044 998 1.026 1.030
7. Horta-Guinardó 1.039 1.066 1.017 978 919
8. Nou Barris 1.156 1.060 1.066 1.025 1.104
9. Sant Andreu 1.019 1.074 1.053 913 1.277

10. Sant Martí 1.067 1.026 953 815 1.022

Barcelona 1.113 1.091 1.081 1.009 1.195

Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades facilitadesper la Cambra de la PropietatUrbana
de Barcelona.

Preu de lloguer dels locals comercials
i per a serveis personals (1r. sem. 1998)

I J

I

Sense oferta significativa 1:3 menys de 1.000 ptes/m2/mes
de 1.000 a 1.250ptes/m2/mes més de 1.250 ptes/m2/mes

L'augment dels preus de lloguer dels locals comercials
plasma el dinamisme del sector comercial que deriva
de l'auge del consum privat i de la trajectòria expansiva
que viu l'economia.

La ferma expansió de la demanda interna que caracteritza l'ac
tual fase de creixement econòmic es manifesta, entre d'altres for
mes, mitjançant l'expansió del consum privat. Els indicadors que
tradicionalment s'utilitzen per a mesurarel consum de les famílies
revelen una millora del clima de confiança econòmic que, sens

dubte, té el seu origen en l'augment de les rendes salarials -grà
cies sobretot a lamillora dels nivells d'ocupació- i d'altres rendes
de les famílies comara prestacions institucionals,beneficis empre
sarials o revaloritzacions d'actius. A banda d'aquests indicadors
de la renda disponible, les expectatives de rendes futures s'em

marquen també en un clima d'optimisme que pren forma en l'acu
sat dinamisme que caracteritza l'activitat comercial enguany.

Superfície mitjana dels locals comercials llogats

1. Ciutat Vella 107 100 106 104 67
2. L'Eixample 128 132 137 143 138
3. Sants-Montjuïc 121 98 101 102 87
4. Les Corts 109 115 115 127 76
5. Sarrià-Sant Gervasi 122 132 100 117 102
6. Gràcia 103 98 110 98 75
7. Horta-Guinardó 90 85 77 87 71

8. Nou Barris 92 80 82 78 64
9. Sant Andreu 1.19 79 92 122 82

10. Sant Martí 140 118 115 158 96

Barcelona 117 110 110 120 92

Les tensions que actualment s'estan detectant en l'immobiliari
comercial tant en els preus com en la competència per l'espai a
zones atractives tenen les seves arrels en aquest ferm revifament
del consum. Les darreres dades disponibles -corresponents al
primer semestre del 1998- revelen un augment important del
preu de lloguer -un 16,8 per cent- i una disminució de la su

perfície mitjana -un 21,4 per cent. Probablement, part d'aquest
augment dels preus correspon a un intent per part dels propietaris
de recuperar-se després de cinc anys consecutius amb davallades
dels preus en termes nominals. Les 1.195 ptes/m2/mes que s'han
pagat de mitjana durant el primer semestre del 1998 se situen en

cara molt per sota dels valors nominals que espagaven a comença
ment de la dècada.

Ara bé, entre les causes d'aquest revifament dels preus cal si
tuar també les tensions que s'han registrat a alguns dels carrers

amb més prestigi comercial de la ciutat, que han culminat amb una
transformació de l'oferta comercial. Així per exemple, molts dels
negocis tradicionals sovint familiars- que quedaven a zones

de primera i segona línia han estat ocupats per nous establiments,
dedicats -en una proporció important-, a la restauració -des
de cafès fins a restaurants temàtics o gelateries- i a la roba
-principalment femenina. Una prova d'aquesta renovació la do
nen les incorporacions recents al Passeig de Gràcia, on aproxima
dament un de cada quatre establiments ha canviat d'activitat en el
darrer any. Vala dir també que les favorables condicions finance
res vigents per a l'obtenció de crèdits actuen com a impulsores
d'aquesta transformació de la base comercial de la ciutat.
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Avanç de preus de venda dels habitatges nous

Preu dels habitatges de nova planta
Superfície
mít'ana

Preu de venda (ptes./m2) Preu de venda dels hab

(2n. semustre 1998)

1. Ciutat Vella
2. L'Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Barcelona

92,0
106,8
101,5
134,6
146,5
114,9
106,7
103,3
104,0
101,9

230.339
283.795
220.342
322.378
394.707
250.233
237.577
224.181
224.129
225.692

109,6 260.976

5,6
9,2
5,2
21,3
0,2
7,0
6,5
8,0
10,8
6,1

21,1
30,1
22,0
48,8
58,2
27,7
24,9
23,2
23,0
22,9

29,3

40,0
70,0
44,5

226,0
117,0
50,0
49,5
40,0
37,0
47,3

11,0
16,0
13,0
12,2
21,2
13,5
15,0
12,4
14,9
10,6

226,0

1 Variació (2n. semestre 1998/2n. semestre 1997).
Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Iniciat ja elprocés d'impressió d'aquesta publicació s'han donat
a conèixer les dades dels preus de venda dels habitatges nous a

Barcelona durant el segon semestre del 1998. Amb les lògiques
presses, hem optat per incloure en aquest número un avanç molt
succint d'aquesta informació, a fi que els lectors habituals disposin
el més aviat possible d'aquestes dades bàsiques d'un segment del
mercat residencial. L'anàlisi en profunditat per districtes i de les
dades corresponents al mercat de segona mà i al de lloguer -en
cara no disponibles- seran analitzades en profunditat en el se

güent número de BARCELONA ECONOMIA en la forma habitual.

La forta pressió de la demanda per adquirir un habitatge
-aprofitant la davallada efectiva del cost financer i les bones
perspectives de creixement de l'economia- anima els promotors
a pujar els preus de venda després d'un seguit d'anys d'atonia.

A grans trets, aquestes dades mostren una continuïtat de les
tendències iniciades durant la segona meitat de l'any passat: un

ferm i sostingut creixement de l'oferta d'habitatges nous; una con

solidació de la trajectòria alcista dels preus; i, per últim, un es

tancament de la superfície mitjana dels nous habitatges en oferta.
A diferència d'altres vegades, es tracta de fenòmens generalitzats:
l'augment del preu/m2 i del nombre d'habitatges en oferta es regis
tra a tots els districtes sense excepcions.

No és habitual la combinació d'aquests dos elements: normal
ment, preus i quantitat en oferta tenen, en el mercat, relacions
inverses. Per entendre perquè a Barcelona els preus del venda dels
habitatges nous s'estan situant en una senda alcista justament
quan hi ha l'oferta més elevada dels darrers anys cal situar-se en la
perspectiva de lademanda. I és que, per a la demanda, la millora
de les condicions d'accés a l'habitatge que s'ha registrat en els
darrers anys -bàsicament per la via de la davallada dels tipus
d'interès però també per les davallades en termes reals dels preus i
de la lenta consolidació de les rendes salarials-, ha obert un camí
per fer possible l'adquisició d'un habitatge; en unes altres parau
les, ha eixamplat la demanda.
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Evolució del preu i de la superfície dels habitatges nous
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Una demanda que, a banda d'aquests elements d'incidència di
recta sobre el cost econòmic a afrontar, ha valorat molt positiva
ment el creixement de l'oferta i l'aparició de promocions noves a

zones on feia anys que no se'n veien. La percepció per part dels
promotors d'aquesta inusual bona disposició de les famílies a com

prar es tradueix en un augment dels preus, sobretot si pretenen
recuperar-se de les pèrdues en termes reals dels darrers anys.

Un augment -el més important de la dècada en termes nomi
nals- que cal examinar en profunditat, ja que justament es regis
tra quan ha crescut el nombre de promocions tutelades per l'Ad
ministració amb preus molt per sota del mercat. Les implicacions
que se'n deriven -uns augments molt més importants a zones

molt concretes de la ciutat i, sobretot, allà on ja s'esgoten els
darrers solars lliures existents- les deixem, com s'ha dit al co
mençament, pel proper número.



VI. Ocupació i oferta
d'activitat econòmica





Mercat de treball

Estimació de la població activa i ocupada
Poblacio Activa Població Ocupada

linr Barcelona RegióMetropolitana Barcelona RMB

ILWRIllie.~.~1111 , ., 1 , 1111111~111~11111P,

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 1.101.346 762.676 605.459 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 1.102.534 782.617 624.342 1.731.758

Nota: Dades a final de període. Les dades dels últims quatre trimestres són provisionals.
Font: Estimació pròpia a partir de les dades censals, de l'Enquesta de Població Activa per aBarce ona i província, i de les dades d'atur de les OTG.

Taxes d'activitat i d'ocupació (karCcl1I1I

P e 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

52,9 64,3 42,2maig 96
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

Nota: Dades referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Les dades referents al mercat de treball durant el tercer trimes
tre de 1998 i tanta Barcelona comal conjunt de la regiómetropoli
tana refermen, un cop més, l'augment de l'ocupació i la disminució
de l'atur en el marc d'una població activa relativament estable.
Gràcies a l'excel.lent temporada turística i al manteniment del di
namisme en la construcció i en la indústria, el nombre d'ocupats
ha augmentat tant en relació amb l'any passat com, per efectes
més estacionals, en comparació amb els trimestres anteriors.Així,
segons prenguem l'àmbit municipal o metropolità, l'ocupació ha
augmentat un 1,3 i un 1,4 per cent.

(%)
Variació interanual de l'atur registrat
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1993 1994 1995 1996 1997 1998
- Barcelona - Regió Metropolitana

Un trimestre més, l'augment de l'ocupació es tradueix
amb una disminució rècord de l'atur registrat.

En dades absolutes, estem parlant en el conjunt metropolità
d'una estimació de gairebé 24.000 persones ocupades més que un

any enrere i d'un descens de l'atur demés de 31.000 persones en el
conjunt metropolità. La diferència provindria del lleuger descens
de la població activa. I coma conseqüència de tot plegat, les taxes
d'atur registren nous mínims a tots els àmbits.

Però darrere d'aquests bons resultats, es confirmen algunes di
ferències d'intensitat en l'evolució dels conectius d'homes i do
nes, que ja s'havien insinuat en trimestres anteriors.A grans trets,
es pot resumir en el fet que la creació de nous llocs de treball i la
corresponent reducció de l'atur afavoreix més els homes que no

pas les dones.
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Atur registrat a Barcelona i a la Regió Metropolitana
Total 1 Masculí mení <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. 1991 197.748 77.016 119.732 51.572 85.682 13.116 82.063 16.280
31 des. 1992 205.248 94.910 110.268 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

Font: Dades facilitades pel Departament d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona ipel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Variació (/o)

Barcelona RMB

30 set. 98/
30 juny 98

30 set. 98/
30 set. 97

30 set. 98/
30 juny 98

30 set. 98/

30 set. 97

Atur total -2,2 -15,8 -1,3 -17,0
- masculí -3,3 -21,2 -1,8 -23,0
-femení -1,3 -10,9 -0,9 -11,6
-juvenil 0,6 -28,4 2,4 -29,6

- agr., ram. i pesca 8,0 18,0 -3,0 -10,6
- indústria -1,9 -22,8 -1,3 -20,4
- construcció -0,6 -18,7 -0,3 -23,5
-serveis -2,1 -12,7 -0,9 -12,2
- s.o.a. -4,2 -18,0 -3,7 -23,0
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És evident que amb l'augment de la contractació i de l'ocupació,
són cada cop menys les persones aturades que figuren com a de
mandants de feina. Cada trimestre des de principis del 1994en què
es registrà el darrer màxim, l'atur registrat no ha cessat de dismi
nuir, llevat dels petits repuntsmensuals de caràcter estacional, fins
a situar-se en acabar el mes de setembre en 52.689 persones a Bar
celona i poc més de 153.000 a la regió metropolitana.

En conjunt, l'atur registrat en acabar elmesde setembre se situa
un 15,8 per cent per sota del d'un any abans a Barcelona i un 17
per cent a la regiómetropolitana. En tots dos casos es tracta de les
taxes de descens més elevades -juntament amb les del trimestre
anterior- dels darrers anys. Però les diferències entre sexes, edats
i sectors són notòries, clarament lligades a les activitats que actual
ment lideren el creixement econòmic: la construcció i la indústria.



Taxes d'atur registrat

1988 13,4 16,4 15,2 18,8
1989 9,6 12,2 11,6 16,2
1990 9,1 11,4 10,9 15,6
1991 9,3 11,1 11,0 15,6
1992 9,9 11,8 11,2 15,5
1993 12,5 14,2 13,8 17,6
1994 12,7 13,4 12,6 16,5
1995 11,3 11,8 11,1 15,1

1.96 11,2 12,0 11,3 15,2
11.96 10,5 11,2 10,3 14,1
111.96 10,2 10,9 10,1 13,7
IV.96 9,8 10,7 10,2 13,8

1.97 9,9 10,7 10,1 13,9
11.97 9,4 10,0 9,1 13,0
111.97 9,2 9,8 8,9 12,6
IV.97 8,7 9,4 8,9 12,8

1.98 8,6 9,1 8,6 12,6
11.98 8,0 8,3 7,5 11,5
111.98 7,8 8,1 7,4 10,9

L'atur registrat continuadisminuint per quart any consecutiu
i bat rècords de mínims, encara que les diferències per sexes
s'accentuen pel major dinamisme dels sectors que ocupen més
mà d'obra masculina. Les taxes d'atur baten rècords mínims.

Així, no és d'estranyar que l'atur entre els actius d'aquests dos
sectors assoleixi mínims que en termes absoluts ens situen prop de
l'atur estructural. En la construcció el nombre d'aturats registrats
actualment és inferior al que es donava al 1991, quan la manca de
mà d'obra -sobretot qualificada- en el sector vaobligar a con

tractar treballadors estrangers per a les grans obres que s'estaven
realitzant en aquells anys.

Gràcies al dinamisme d'aquest sector i a l'industrial, l'atur mas
culí disminueix a unes taxes interanuals que són pràcticament el
doble de les del femení: al mes de setembre, foren d'un 21,2 i d'un
10,9 per cent, respectivament. Per contra, en el sector serveis, el
descens de l'atur és a un ritme més suau, tot i que se situa per
sobre de dotze per cent interanual a finals del tercer trimestre.
Aquest és segurament, elprincipal factor que explica ladiferència
entre sexes, tant en ocupació com en atur.

A grans trets, el que es dóna a Barcelona ciutat és plenament
vàlid pel conjunt de la regió metropolitana: disminució rècord de

l'atur, més accentuat en homes que en dones, i centratprincipal
ment en la construcció i la indústria i, en menor mesura, als ser

veis.

Amb l'evolució mencionada de l'atur registrat i en un context

de població activa força estable o que només disminueix algunes
dècimes d'un any per l'altre, és evident que les taxes d'atur conti
nuen elcamí descendent fins assolir el 7,8 per cent a Barcelona i el
8,1 per cent a la regió metropolitana.
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Darrere delmajor nombre d'ocupats hi ha un augment encara
més important de la contractació. En acabar el mes de setembre,
elnombre de contractes signats en els darrers dotze mesos a Bar
celona era de gairebé 634.000, un 18,7 per cent més que en els
dotze anteriors. Però les dades del tercer trimestre comencen a

mostrar símptomes d'esgotament de l'augment de la contractació.
En part, com a conseqüència de l'acumulació de contractes indefi
nits dels trimestres anteriors.

En primer lloc, la desceleració del creixement del nombre de
contractes al llarg de 1998 és un fet: al primer trimestre, foren un

27,2 per cent més nombrosos que al mateix període de l'any
anterior; al segon trimestre, l'increment va disminuir al 16,3 per
cent i en el tercer trimestre ho ha fet fins al 7,5 per cent. Certa
ment, el fet que si considerem els acumulats dels darrers dotze
mesos les variacions es mantinguin molt més estables es deu a el
fort augment de la contractació que es registrà a finals de l'any
passat.
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Distribució dels contractes registrats a l'INEM

Total

Acollits
a mesures

No acollit
a mesure

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
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.

319.814
421.277

492.431
112.283
116.676
116.312
147.160

568.954
120.764
137.994
128.061
182.135

153.555
160.535
137.718

299.179
393.713

464.842
104.800
110.458
111.093

138.491

508.653
112.650
127.594
111.2.14
157.195

129.755

136.828
121.801

20.635
27.564

27.589
7.483
6.218
5.219
8.669

60.301

8.114

10.400
16.847

24.940

23.800
23.707

15.917

Font: Dades de le OTG facilitades per Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

3r. tr. 1998/ lr. sem. 1998/

Variació 3r. tr. 1997 lr.sem. 1997 1997/1996

Total contractes 7,5 21,4 15,5
Definits 9,5 11,0 9,4
Indefinits -5,5 156,6 118,6

El nombre de contractes anuals a Barcelona és de més de 600.000
i manté un creixement continu, però laproporció d'indefinits
tendeix a disminuir.

Però un altre fet que abona aquest esgotament és que la con

tractació indefinida en el tercer trimestre disminueix per primera
vegada en dos anys, sempre en comparació amb el mateix període
de l'any anterior.

Recordem que al maig es va esgotar el termini per acollir-se
automàticament a les bonificacions previstes a la reforma laboral
de 1997 per convertir contractes temporals en indefinits. És per
tant previsible que amb les perspectives de desceleració del crei
xement de l'economia, les empreses perdin interès per la contrac

tació indefinida i optin per altres modalitats de durada determina
da que impliquen menys compromís.
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Contractes registrats
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Davant d'aquestes perspectives, es preveuen un seguit de noves

mesures destinades a continuar afavorint la contractació indefini
da per tal de garantir una major estabilitat en la ocupació i dismi
nuir-ne el nivell de precarietat, tal com ha succeït en els darrers
trimestres.

De fet, la proporció de contractes indefinits en relació amb la
totalitat ha estat, en el tercer trimestre, d'un 11,6 per cent a Barce
lona i d'un 9,4 per cent a Catalunya. En tots dos casos, clarament
per sota de la proporció que es registrava un any abans. I és que
l'alentiment de la contractació -ja sigui per disminució dels inde
finits, ja sigui per simple desceleració de l'augment del nombre de
contractes temporals- és un símptomamés del canvi d'expectati
ves que s'imposa a moltes empreses davant la quasi certesa que el
creixement econòmicja ha tocat sostre i s'inicia una fase de creixe
ment més moderat.



Oferta d'activitat econòmica

Assalariats i comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social

IV.91 767.767 1.362.510 1.804.920
IV.92 735.427 1.318.814 1.753.094

IV.93 680.265 1.223.867 1.631.986

IV.94 659.431 1.232.726 1.660.670
IV.95 663.865 1.263.463 1.705.443

1.96 665.306 1.276.824 1.726.960

11.96 672.325 1.300.718 1.782.345

111.96 686.753 1.294.801 1.773.360
IV.96 674.151 1.300.405 1.756.657

1.97 686.474 1.329.823 1.806.656

11.97 700.075 1.361.691 1.870.743

111.97 702.640 1.366.763 1.870.013

IV.97 706.616 1.375.197 1.857.480

1.98 721.099 1.413.250 1.916.256
11.98 1.984.963

74.047

71.894
68.026
72.430

74.123

74.400
75.003
74.010
75.388

76.141

76.231
75.016
75.778

76.095

145.251

139.571
132.160
146.609

153.563

155.593
157.973
155.826
158.818

161.359
162.658
160.035

163.396

163.774

216.306

200.788
191.359

213.181
224.702

227.904
234.119

231.543

232.716

237.049

241.649
238.194

237.988

241.233

246.522

Font: INSS. Dades facif tades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
2n. tr. 1998/
2n. tr. 1997 1997/1996 1996/1995

Assalariats
- Barcelona 4,8 1,5
- RMB 5,8 2,9
- Catalunya 6,1 5,7 3,0
Comptes
- Barcelona 0,5 1,7
- RMB 2,9 3,4
- Catalunya 2,0 2,3 3,6

Iniciem en aquest número un nou apartat que, sota el títol d'O
ferta d'activitat econòmica, engloba un seguit de dades relatives a

l'estructura de la base productiva de Barcelona, regió metropolita
na i Catalunya. La presentació d'aquestes dades en aquesta publi
cació no és una primícia absoluta ja que quan han estat al nostre
abast s'han difós dins de l'apartat delMercat de treball. La novetat
radica en l'intent de donar-li continuïtat i consistència mitjançant
un ampli tractament a nivell sectorial i territorial. La pretensió
d'aquesta reorganització és començar a cobrir un buit que, mal
grat els esforços i els recursos que hi hem abocat des de sempre,
s'ha revelat difícil d'emplenar.

L'objectiu és ambiciós: intentar quantificar el volum, l'estructu
ra i l'evolució de l'oferta d'activitat econòmica de la ciutat i del seu
entornmetropolità.Donat que aquest és un concepte molt ampli i
difús, cal matisar que elnostre enfocament de l'oferta d'activitat
econòmica descansa bàsicament sobre els llocs de treball assala
riats i el nombre i grandària de les empreses -apartir del concep
te relativament assimilable dels comptes de cotització. Treballa
rem doncs amb les dades d'actius afiliats al Règim General de la
SeguretatSocial i també amb les referides a les activitats subjectes
a l'Impost d'Activitat Econòmica (IAE). Som del parer que uti
litzar la sèrie trimestral d'afiliats per fer el seguiment de l'evolució
dels llocs de treball ocupats és una alternativa vàlida a la informa
ció estadística que sobre la situació laboral de lapoblació resident
i la localització de llocs de treball s'obté cada cinc anys de les ope
racions padronals i censals.

Tot i acceptant que les dades obtingudes per una i altra via
-afiliacions i empadronaments- no sónmetodològicament com
parables, els registres de la Seguretat Social són de granutilitat, no
sols com una aproximació acceptable a l'evolució dels llocs de tre
ball existents, sinó també perquè permeten contextualitzar l'evo
lució dels nivells d'ocupació i d'atur amb un escenari igualment
dinàmic de l'oferta d'activitat econòmica. De la mateixa manera

que la població activa varia de manera contínua en funció de la

conjuntura econòmica i els moviments vegetatius i migratoris de la
població, l'oferta de llocs de treball existents en un determinat
àmbit és igualment depenent del cicle econòmic i d'altres factors
de localització empresarial.
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Distribució sectorial dels assalariats

Barcelona Regió Metropolitana (%) BCN/
Catalunya

0. Agricultura, ramaderia i pesca 556 335 363 1.367 1.394 1.465 6,0
1. Energia i aigua 8.113 7.949 7.934 9.173 9.074 9.066 53,7
2. Extr. minerals no energ. Química 24.576 22.948 23.460 66.017 66.034 67.832 26,5
3. Metal.lúrgia 49.097 49.054 49.727 149.548 153.162 158.213 25,2
4. Altra indústriamanufacturera 47.234 47.759 48.714 158.576 167.745 172.372 18,8
5. Construcció 30.862 33.907 36.525 74.377 84.044 92.784 24,4
6. Comerç i reparacions 114.327 116.079 115.046 231.993 242.087 242.744 34,8
7. Hosteleria 33.100 36.282 36.534 54.620 60.375 62.177 39,3
8. Transport i comunicacions 47.098 49.681 49.047 66.920 74.065 74.576 51,6
9. Finances i assegurances 42.471 43.270 43.047 54.194 53.886 53.779 64,6

10. Serveis immob. i a les empreses 96.075 118.176 126.184 139.551 164.990 176.128 58,9
11. Administració pública 48.448 49.047 50.553 71.250 72.790 73.697 47,4
12. Sanitat, ensenyament i serv. socials 77.616 86.596 87.543 136.389 152.149 153.249 44,1
13. Serveis personals i domèstics 53.759 45.256 46.147 84.309 72.861 74.473 48,3
NC No classificats 819 277 275 2.121 511 695 26,2

Total 674.151 706.616 721.099 1.300.405 1.375.197 1.413.250 37,6

Font: INSS. Dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Nombre d'activitats subjectes a l'Impost
d'Activitat Econòmica (IAE)

1992* 159.715 122.006 37.709

1993 167.637 129.070 38.567
1994 172.341 132.704 39.637
1995 175.483 134.227 41.256
1996 174.675 133.352 41.323
1997 186.156 144.019 42.137

*Només inclou expedients d'IAE per quota municipal.
Font:Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística.

Barcelona concentra aproximadament una tercera part dels llocs
de treball i del teixit empresarial de Catalunya.

A grans trets, hom podria dir -forçant relativament les dades a

fi de ressaltar el grafisme de la idea- que el potencial econòmic
de Catalunya es divideix territorialment per terços: un terç a Bar
celona com a nucli central, un altre terç a la resta de la regió
metropolitana coma àmbit natural d'expansió d'un centre conges
tionat, i un tercer terç a la resta de Catalunya. Una distribució
paritària que no és més que una fase transitòria entre el model
basat en la concentració del teixit productiu a la ciutat i entorn
més proper -vigent fins a mitjan dels vuitanta- i el basat en una
major difusió sobre el territori que s'ha anat generant posterior
ment, aprofitant el canvi de perspectiva que va significar pel teixit
productiu català la incorporació d'Espanya a l'antiga CEE.
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Una primera aproximació a les xifres disponibles permet cons
tatar que aproximadament el 37 per cent dels actius afiliats a la

Seguretat Social a tot Catalunya, treballen a Barcelona. Un per
centatge condicionat pel pes relativament elevat del nombre d'as
salariats afiliats al Règim General. Per contra, entre els autònoms,
dels quals ara per ara només s'han publicat xifres puntuals, el pes
dels que l'any 1996residien o tenien eldomicili fiscal a la ciutat en
relació amb el total de Catalunya esmou al voltant del 25 per cent.
Un percentatge aparentment infravalorat si hom té en compte que
tant en termes d'expedientsd'IAE com de centres de cotització a

la Seguretat Social, el pes del teixitempresarial de laciutat s'esti
ma en aproximadament el 34 per cent del total del país.

Deixant de banda el notable i evident augment del nombre d'a
filiats al Règim General de la Seguretat Social durant el 1997 i
primer trimestre de 1998-a l'entorn del sis per cent anual- i que
sembla que s'ha mantingut durant el segon trimestre, ens centra
rem en l'evolució que ha registrat el teixitproductiu des del punt
de vista de la grandària de les empreses.

Si prenem com a referència l'any 1993, l'exercici en el que la
crisi industrial de començament dels noranta toca fons, l'evolució
posterior de l'ocupació és clarament expansiva a tot el territori.
En només quatre anys (1993-1997), els centres de treball que co

titzen per algun treballador assalariat al Règim General de la Se
guretat Social han augmentat prop d'un 24 per cent a la regióme
tropolitana i un punt més a la resta de Catalunya. En termes més
homogenis, el creixement més espectacular -gairebé un 37 per
cent- correspon a l'entorn metropolità de Barcelona. Una evolu
ció que reflecteix nítidament el procés de transformació i d'expan
sió de la ciutat real fora dels seus límits administratius.



Distribució dels comptes de cotització per nombre de treballadors

1992 335 53.006 8.396 6.273 2.211 895 600 118 71.894
1993 423 51.366 7.425 5.340 1.929 818 609 116 68.026
1994 580 56.219 7.155 5.212 1.786 783 583 112 72.430
1995 230 58.380 7.040 5.175 1.794 788 596 120 74.123
1996 288 59.531 6.987 5.148 1.888 800 625 121 75.388
1997 337 59.116 7.302 5.387 1.990 868 647 131 75.778
1.1998 309 59.169 7.437 5.500 1.983 891 671 135 76.095

1992 728 100.710 17.322 13.166 4.513 1.729 1.219 184 139.571
1993 996 97.192 15.471 11.563 4.036 1.573 1.155 174 132.160
1994 1.268 111.829 15.270 11.357 3.959 1.599 1.150 177 146.609
1995 554 118.793 15.603 11.583 4.025 1.639 1.177 189 153.563
1996 722 123.303 15.643 11.783 4.277 1.644 1.255 191 158.818
1997 736 124.279 17.899 12.551 4.599 1.820 1.308 204 163.396
1.1998 721 124.986 16.948 12.932 4.708 1.902 1.368 210 163.775

1992

1993

1994

1995
1996
1997
1.1998

2.484
2.725

1.867
972

1.117

1.070
1.122

145.483
141.370
164.397
175.557

182.516
184.645
186.133

24.423

21.929
21.726
22.328
22.513
23.863
24.483

18.169

16.004
15.760

16.212
16.470

17.569
18.222

6.043
5.406
5.440
5.545
5.917

6.310
6.547

2.329

2.139
2.203
2.251
2.256

2.519
2.628

1.616

1.571
1.570

1.608
1.693

1.763

1.841

231

215
218
229

234
249

257

200.788
191.359
213.181
224.702

232.716
237.988

241.233

Font: INSS. Dades facilitadespel Departament de Treball de la Generalita de Catalunya.

Tres de cada quatre empreses de la regió metropolitana, inclosa
Barcelona, tenen un màxim de cinc treballadors assalariats.

Pel que fa a la grandària dels establiments productius, durant els
darrers quatre anys de creixement econòmic i de canvis normatius
substancials en el mercat laboral es constata un augment significa
tiu del nombre d'empreses petites.En els tres àmbits es registra un

augment d'entre dos i tres punts en el pes relatiu dels centres de
treball amb un màxim de cinc treballadors assalariats sobre el to
tal. Una evolució condicionadaper l'estratègia d'externalitzar i se
gregar serveis i activitats auxiliars i per l'augment de la subcon
tractació.

És especialment illustratiu observar comdurant els primers dos
anys d'aquesta fase expansiva (1994-1995) l'augment del nombre
de centres de treball és clarament superior al del nombre d'afiliats.
A partir de 1996, a mesura que el creixement econòmic i les expec
tatives empresarials es consoliden, aquesta tendència s'inverteix i
l'ampliació de plantilles és la tònica general.

La darrera reforma delmercat laboral, que fomenta la contrac
tació indefinida, possiblement hagi accentuat aquest tomb dona
des les taxes de creixement de 1997 i primer semestre de 1998.

En definitiva, la darrera fase de creixement econòmic basat en
elsector exterior i la inversió ha repercutit molt positivament en el
teixitindustrialmetropolità en primera instància i per extensió, en
els sectors cada cop més amplis i heterogenis dels serveis a les em

preses i dels serveis logístics i de transports. La construcció, amb
una presència força homogènia a tot el territori, ha contribuït a

difondre i allargar aquesta fase expansiva.
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Síntesis de la coyuntura
Evolución de la economía de Barcelona y de la región
metropolitana durante el tercer trimestre de 1998.

Son abundantes los indicadores que, con los resultados del ter
cer trimestre en mano, revelan que la economía de la ciudad y su

entorno metropolitano ha continuado creciendo a un ritmo pa
recido al del primer semestre. Ahora bien, tampoco son pocos los

que dejan entrever que el punto de máximo crecimiento ya se ha

alcanzado y que se inicia una fase de leve desaceleración en la

trayectoria expansiva o de tasas de crecimientomásmodestas. Un
cambio previsible de tendencia dada la expansión acumulada des

de 1994 y el clima económico que en elúltimo ario se ha instalado
en Japón, Rusia, y muchos países de Extremo Oriente y Sudamé
rica.

Vista la evolución económica del trimestre, hay que empezar
a diferenciar entre aquellas actividades más afectadas
por la globalización de los mercados y aquéllas más orientadas
a satisfacer la demanda interna. Las trayectorias comienzan

a divergir.

La progresiva integración de la economía a nivel mundial y el
creciente protagonismo de las exportaciones comomotor del cre
cimiento económico de nuestro país en el último quinquenio bas

tan para entender que la evolución y las perspectivas de la econo

mía barcelonesa —y, por extensión, la catalana— dependen, cada
vez más, del ritmo de crecimiento del resto de países de la Unión

Europea y, en segunda instancia, de las economías de la áreas ac

tualmente en crisis. En el primer caso, por tratarse del destino pre
ferente de nuestras exportaciones; en el segundo, porque además
de la contracción de nuestras exportaciones a aquellos países, las
producciones de estas economías devaluadas ganan competitivi
dad en el resto de los mercados, incluyendo el propio mercado

espariol.

Hecho este boceto para un escenario general, se puede enten

der con facilidad la evolución reciente de la actividad industrial y
del tráfico de mercancías por el puerto. En cambio, otros sectores
se revelan mucho más independientes de estos acontecimientos
externos. Es el caso de la construcción, que vuelve a ocupar la

posición de liderazgo en cuanto a dinamismo según se percibe por
los datos de viviendas en construcción y por las numerosas obras

en diferentes puntos de la ciudad. Aparte de muchos servicios per
sonales en franca expansión, relacionados mayoritariamente con

el ocio y la cultura, también han continuado reforzando el ritmo
expansivo actividades terciarias tradicionales y con peso en la ciu
dad, como el Comercio, la Hostelería y restauración y la Logística
y el transporte.

Overview of the general situation
The developmentof (he economy ofBarcelona
and its Metropolitan Area during (he third quarter of1998.

There are abundant indicators which, with the resultsofthe third
quarter in hand, reveal that the economy of the city and its

metropolitan surround has continued to grow at a rate similar to
that ofthefirst six months. However, there arealso notafewwhich
allow us to glimpse that thepointofmaximum growth hasnow been
reached and a phase has begun of slow deceleration in the
expanding line, or rather with more modest rates of growth. A
foreseeable change oftrend, given the accumulated expansion since
1994 and the economic climate which has taken root in Japan,
Russia and many countries ofthe Far East and SouthAmerica in
the past year.

Looking at (he economic development of (he quarter, we have
to begin to differentiate between those activities more affected
by marketglobalisation and those moreorientated to meeting
interna! demand. The trajectories begin to diverge.

Theprogressive integration ofthe economy at world leveland the
growing protagonism ofexports as the motor ofeconomic growth
in Spain in the last five years is sufficient to understand that the
development and prospects of the Barcelona economy— and by
extension that of Catalonia — depend more and more on the
rhythm of growth of the other European Union countries and,
secondly, on the economies ofthe areas currently in a state ofcrisis.
1n thefirst case, through being the preferred destiny ofour exports;
and in the second, because in addition to (he reduction in our

exports to those countries, the production from their devalued
economies gain competitiveness in (he rest of (hemarkets, including
the Spanish market itself

Having thus sketched (he general scenario, (he recent

development ofindustrial activity and cargo traffic through the port
can easily be understood. On (he other hand, other sectors reveal
themselves asmuch more independent ofthese extemal events. This
is (he case of (he construction industry, which has retumed to the
leadershipposition with regard to dynamism, according to whatcan
be drawn from (he data ofdwellings in course ofconstruction and
the movement ofnumerousworksgoingon indifferentpoints in (he

city. Apart from (he many personal services in evident expansion,
related in (hemain with leisure and culture, other traditionalservice
sector activities with weight in the city have also continued

reinforcing their expansive rhythm, such as commerce, the hotel
and catering trade, and logistics and transport.
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Transportes / Transport

Aeropuerto /Airport
Tránsito de pasajeros
Passenger traffic
— Total (miles)

Total (thousands)
— Interior (miles)

Domestic (thousands)
— Internacional (miles)

International (thousands)
Tráfico de mercancías (Tm)
Freight traffic (Tons)

111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q

4.569

2.291

2.234

19.178

4,9

3,4

12,0

8,7

15.723

8.499

6.877

78.879

6,2

3,7

13,1

-5,1

12,1

9,8

16,9

1,0

15

12

9

6

3

—3

Total Pasajeros Mercancías
pasajeros internacional

1997/1996 •Últimos 12meses

Puerto. Tráfico de mercancías I Pon. Freight traffic 25
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_
20 -
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— 16 —

'-á9 12-
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—

->

o

— Total (miles Tm)
Total (thousands oftons)

—Salidas (miles Tm)
Outflow (thousands oftons)

— Entradas (miles Tm)
Inflow (thousands oftons)

— Carga general (miles Tm)
Generalfreight (thousands oftons)

— Contenedores (Teus)
Containers (TEUs)

111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q

5.836

2.297

3.539

3.281

288.458

-2,0

-1,4

-2,3

11,3

15,4

24.457

9.165

15.292

12.723

1.044.049

-1,8

-1,9

-1,7

11,8

12,5

5,6

6,8

4,9

16,6

26,7

ji
Total Carga general Contenedores

01997/1996 •Últimos 12 meses

Transporte público de pasajeros / Passenger Public 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)

111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q

95.974

60.231

35.743

28.035

5,6

12,0

-3,6

6,3

456.899

280650

176.249

118.645

3,4

7,8

-2,9

4,7

-2,3

-3,9

0,0

4,8

En el sector manufacturero, les resultados de las encuestas de
coyuntura industrial revelan que la actividad fabril afronta estos
últimos meses del ario con signos evidentes de debilidad en las
tasas de crecimiento de las exportaciones. El tono expansivo que
mantiene la demanda interna y la necesidad de reponer estocs per
miten absorber elmenor dinamismo de las exportaciones sin alte
rar, por el momento, el crecimiento de la producción.
La industrias del área de Barcelona comienzan a acusar

el esfuerzo por el crecimiento acumulado en los últimos años

y por el aumento de la competencia en lamayoría de mercados
que dificulta las exportaciones.

Dejando de lado las particularidades sectoriales, lo cierto es que
la industria en su conjunto continúa operando en niveles de máxi
mautilización de la capacidad productiva instalada. De hecho, hay
sectores en los que la capacidad física para asumir aumentos de
producción a corto plazo es prácticamente nula. Esto implica a

veces una demora en la entrega de los pedidos que, en última ins
tancia, se revela como un factor que limita el aumento de la pro
ducción, no sólo dentro del propio sector, sino en industrias auxi
liares o suministradoras de productos intermedios.
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In (he manufacturing sector, the results of (he questionnaires in
industry as a whole reveal thatproductive activity is facing these last
months of (he year with evident signs ofweakening in (he growth
rate of exports. The expansive tone which is keeping internal
demand up, and (he need to replace stocks mean that the lower
dynamism ofexports can be absorbed without altering (he growth
ofproduction for the moment.

Industry in the area ofBarcelona begins to show the effort
for growth accumulated in recent years and an increase

ofcompetition in most ofthe markets, making exports
moredifficult.

Setting aside sector peculiarities, (he fact is that industry as a

whole continues to operate at levels ofmaximum utilisation of (he
installedproductive capacity. In fact, there are sectors in which the
physical capacity to take on increases ofproduction in (he short
term is practically ni!. This means at times a delay in (he delivery of
orders which, in (he final instance, shows up as afactor limiting (he
increase ofproduction, not only within (he sector itself, but in
auxiliary industries and suppliers of intermediate products.



Turismo, consumo y precios / Tourism, consumption and prices

indicadores Período
Valor absoluto

y tasa interanual °0

Últimos 12 meses

tasa interanual %

Consumo de energía ■ malriculación de el ículos / Eturgy consumption and auto registrations
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)
Matriculación de vehículos (provincia)
flUtO regtstrauons P

j1.-ag.98
jL -ag.98
j1.-ag.98
jL-ag.98
111.98

3rd.Q
111.98

•

609

250

414

53.657

2,6

3,3

3,0

21,2

2.682

218.925

3,7

25,3

4,2

1,9

-1,8

15,5

28

24 -

20 -

16

,g 12 -

-2 8

4

Electricidad
cial.-ind.

Gas Vehículos
(prov.)

01997/1996 eiÚltimos 12 meses

Visitantes y pernoctaciones hoteleras / Visitors and hotel overnight stays
-

io -

,..'
-

E

-i, -

Total pernoctaciones (miles)
Hotel ovemight 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)

j1.-ag.9
jL-ag.98
j1.-ag.98
jl.-ag.98
j1.-ag.98
jl.-ag.98
j1.-ag.98
jL-ag.98
j1.-ag.98
ji.-ag.98

1.425

621

171

404

46

5,9

20,0

20,0

20,2

21,1

7.293

2.980

1.068

1.529

654

6,7

2,4

-14,3

16,1

12,4

9,8

-7,8

-14,7

10,9

-8,5

--io
Pernoctaciones Visitantes

0 1996/1995 0 1997/1996 •Últimos 12 meses

I.P.C. (Variación interanual / C.P.L (consumerprice index) (annual variation)

Barcelona (provincia) (°/0)
Barcelona (province) (%)
Cataluña (%)
Catalonia (%)
España (°/0)
Spain (°/0)
U.E. (%)
EU (%)

111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q
111.98

3rd.Q

0,7

0,7

0,7

0,2

2,1

2,0

1,6

1,6

2,2

2,1

2,0

2,0

La evolución del tráfico de la carga general en el puerto refleja
el proceso de substitución gradual de las exportaciones
industriales como motor del crecimiento por un mayor
protagonismo de la inversión y el consumo interno.

El tráfico de mercancías por el puerto durante el tercer trimes
tre se ha mantenido en la misma trayectoria iniciada a principios
de ario, caracterizada por la disminución del tráfico de productos
sólidos y líquidos a granel y al crecimiento simultáneo del volu
men de la carga general, especialmente de las importaciones. Se
trata de una transformación que se enclava en el proceso de cre

ciente especialización de todo tipo de actividades logísticas en el
área limítrofe al puerto. El constante aumento del tráfico de con

tenedores que pasan por las instalaciones portuarias es una prue
ba palpable de la especialización que vive el puerto de Barcelona
hacia este tipo de carga de elevado valor ariadido. En este escena

rio, medir el tráfico por su peso no es el mejor indicador de la

actividad portuaria ni tampoco la del tejido productivo del área
económica en que se sitúa.

dic 95 dic'.96 dic. 97

Bcna. (prov.) Cataluña España

set.98

U.E.

The development ofgeneral cargo traffic in (heport reflects
the process ofgradual replacement ofindustrial exports
as thegrowth motor by a greaterprotagonism of investment
and internal consumption.

The goods traffic through the port during the third quarter has
maintained the same trajectory as was initiated at the beginning of
theyear, characterised by a reduction ofthe bulk traffic ofsolidand
liquidproducts and a simultaneous growth in the volume ofgeneral
cargo, especially imports. Weare looking at a transformationwhich
is interlocked into theprocess ofincreasing specialisation growth of
all types of logistical activities in the area bordering the port. The
constant increase in container traffic passing through the port
facilities is palpable evidence of the specialisation of the Port of
Barcelona towards this type of cargo, ofhigh added value. In this
scenario, tomeasure the traffic by weight is not the best indicator of
the port's activity, flor that ofthe productive weave ofthe financial
area in which it is situated.
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Mercado de trabajo / Labour Market

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

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30
111.98

3rd.Q

677.031

624.342

1.885.151

1.781.758

137.718

-0,3

1,3

-0,4

1,4

7,5 633.943 18,7

-0,5

0,7

-0,8

0,6

15,5

20
Contrataciones

15 -

10

5 -

O
1999,1995 1997/1996 Ultimos 12 meses

Paro registrado / Registered unemployment o

Total parados registrados
Registered unemployment
Paro masculino
Male unemployment
Paro femenino
Female unemployment
Paro juvenil (16-24 ailos)
Youth unemployment (aged 16-24)
Parados sin ocupación anterior
With noprevious employment

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

52.689

23.798

28.891

5.928

6.085

-15,8

-21,2

-10,9

-28,4

-18,0

- -

-

-

-11,6

-15,8

-7,5

-18,1

-5,4

—

Total Masculino Femenino Juvenil

El dic. 1997/dic.1996 •set 1998/set. 1997

Tasas de paro registrado I Registered unemployment rate
Barcelona
Barcelona

Región Metropolitana (RMB)
Metropolitan area

Catalufía
Catalonia

España
Spain

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

30.st.98
st.30

7,8

8,1

7,4

10,9

8,7

9,4

8,9

12,8

A pesar del aumento en el tránsito internacional de pasajeros,
tiende a moderarse el ritmo de crecimiento del número
de pasajeros que utilizan el aeropuerto.

Los indicadores de actividad del aeropuerto muestran que el
tránsito de pasajeros ha continuado aumentando a muy buen rit
mo, especialmente en el segmento del tránsito internacional. Aho
rabien, cada vez sonmás evidentes los indicios de moderación del
crecimiento, imputables tanto al cambio de expectativas que vive
la economía mundial desde el estallido de la crisis financiara japo
nesa como a las evidentes limitaciones operativas del actual aero
puerto después de haber visto como en los últimos cuatro años
aumentaba el número de vuelos en un 55 por ciento.

El crecimiento de la actividad económica y especialmente del
número de ocupados que trabajan en la ciudad explica el aumento
sostenido del número de viajeros que utilizan los diferentes servi
cios públicos de transporte. Durante el tercertrimestre de 1998 se

ha intensificado el ritmo de crecimiento del número total de usua

rios del transporte público urbano, aparcando definitivamente los
efectos de la huelga del metro de 1997 y retomando de nuevo la
tendencia expansiva iniciada en 1995.

En el caso del servicio ferroviario de cercanías, el crecimiento
interanual del número de usuarios durante el tercer trimestre
—superior al seis por ciento— confirma la evolución expansiva de
los últimos atios. Un hecho especialmente remarcable dado el im
portante aumento del parque de vehículos.
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In spite ofthe increase in internationalpassenger travel,
the rhythm ofgrowth in the number ofpassengers using
the ahport shows a tendency to moderate.

If we examine (he indicators of airport activity, passenger
movements have continued to increase at a good rhythm, especially
in the area of international transport. However, indications of
moderation in growth aremore and more evident, due both to (he
change in prospects in the world economy since the Japanese
financial crisis exploded, and the evident operational limitations of
the airport as it is now, after having seen (he number offlights
increase by 55 per cent in the lastfour years.
The growth in economic activity and particularly (he number

employed who work in (he city explains thesustained increase in (he
number ofpassengers using (he differentpublic transport services.
During (he third quarter of1998, (he total ofurban public transport
users has intensified (he increase registered during (he first six
months, definitively cancelling (he effects oftheMetro strike of1997
and regaining afresh the expanding tendency begun in 1995.

In (he case of (he suburban railways, (he inter-annual growth in
(he number ofpassengers during the third quarter — greater than
sixper cent— confirms (he expanding development ofrecentyears,
an especially remarkable fact given (he important increase in the
number of vehicles.



Construcción y mercado inmobiliario / Construction and real estate market

Indicadores Período
Valor absoluto

y tasa interanual (%)

Construcción y licencias de obras I Construction and building permits

Últimos 12 meses 1997/96

y tasa interanual (%)

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

Numberofdwellings

111.98

3rd.Q
111.98
3rd.Q

111.98

3rd.Q
111.98
3rd.Q

2.263

8.671

222.619

852

139,5

—15,3

—15,5

—24,3

7.508

48.598

1.408.583

5.889

85,3

17,2

19,3

5,3

Licencias de obras y viviendas iniciadas

(%) 1 100
90 -

80 -

30,0
70 -

60 -

50 -

31,9 40 -

30 -

20 -

10 -

94,4 Número
de viviendas

67,2 01997/1996

Superficie Viviendas
total iniciadas

le Últimos 12 meses

Precios de venta del mercado residencial /Housing prices
°

IIIViviendas nuevas (pta./m2)
./New housing (ptasq. m.)

Segunda mano (pta./m2)
Second hand housing (pta./sq.m.)
Precio de oferta

Offering price
Precio de transacción
Transaction price
Plazas de aparcamiento (miles pta.)
Parking lots (thousands ofpta.)

2n.sem.98

2nd.half

lr.sem.98

lst.half
lr.sem.98

lst.half
2n.sem.98

2nd.half

260.976

241.210

214.400

2.400

7,6

7,8

6,1

—4,0

—

—

—

—

—

—1,9

4,7

2,8

—5,6

i gi
-6

Nuevo 2.° mano Plazas
(trans.) aparcamiento

01997/1996 1 2n.sem.98/2n.sem.97

Precios de alquiler de locales de negocios /Business premises renta! prices

Locales de negocio (alquiler mensual):
Business prernises (monthly rent):
— Oficinas (total ciudad) (pta./m2)

Office (whole cily) (pta./sq. m.)
—Locales comerciales (pta./m2/mes)

Commercialpremises (pta./sq. m.)

lr.sem.98

Ist.half
lr.sem.98

1sthalf

1.097

1.195

12,1

16,8

—0,6

—6,7

Esta referencia al parque automovilístico nos da pie a comentar

la evolución de la matriculación de vehículos, un indicador tradi
cional de la evolución del consumo de las familias. Los más de

53.000 vehículos matriculados durante el tercer trimestre en la

provincia de Barcelona representan un aumentodel 21,2 por cien
to en relación almismo periodo del aíío anterior.Un crecimiento
importantísimo que, si bien es inferior al 30 por ciento del primer
semestre, supera con creces el 15,5 por ciento de 1997.

Más por la propia saturación del mercado que por una reduc
ción de la capacidad de gasto de las familias, todo apunta a una

desaceleración de las tasas de crecimiento. Con todo, 1998 se ce

rrará con el volumen de matriculaciones más elevado de la déca
da, a poca distancia del récord histórico que se alcanzó en 1989.

La evolución de las pernoctaciones hoteleras a lo largo del verano,
paralela a la del trafico aéreo, se emmarca en una trayectoria
expansiva que gradualmente se va moderando.

El aumento de actividad en el sector de transporte de pasajeros
y en algunos segmentos del terciario se asocia, inevitablemente, al
dinamismo del sector turístico y hotelero de la ciudad. Un verano

más, el número de visitantes y pernoctaciones hoteleras ha alcan
zado nuevos máximos. Por primera vez se han superado las

700.000 pernoctaciones hoteleras como media mensual, al tiempo
que el aumento del número de visitantes ha sido la tónica general
de lamayoría de colectivos que visitan la ciudad y, en especial, del
de turistas.
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El 1997/1996 •lr.sem.98/1r.sem.97

This reference to automobile numbers leads us on to a mention of
developments in the registration of vehicles, a traditional indicator
of the development offamily consumption. The more than 53,000
vehicles registered during the third quarter in Barcelona Province

represents and increase of 21.2 per cent in relation to the same

period in theprevious year. A remarcable increase which, although
lower than the 30per centofthefirstsix months, largely exceeds the

growth of15.5 per cent in 1997.

More through saturation of the market itself than through a

reduction of the capacity offamily spending, the fact is that after
having reached such high values for vehicle registrations,
everything points to a slowing in the growth rate. In all, 1998 will
close with the highest volume ofregistrations ofthe decade, notfar
short of the historic record reached in 1989.

The development in overnight hotelstays throughout thesummer,
parallel to that ofair traffic, is profiled in an expanding line
which is gradually moderating.

The increaseofactivity in the sectorofpassenger transport and in
someservicesectors isassociated, inevitably, to the dynamism ofthe
tourist and hotel sector in the city. For yet another summer, the
number of visitors and overnight hotel stays has reached new

heights. For the first time it has passed 700,000 hotel nights as a

monthly average, while the increase in the number of visitors has

been evidenced by the general tonic of groups visiting the city,
especially tourists.
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Tal y como se avanzaba en el inicio de este análisis de coyuntu
ra, el sector de la Construcción ha continuado liderando el creci
miento económico de la ciudad y de la región metropolitana. En el
caso concreto de Barcelona, este dinamismo es especialmente re
levante en el segmento residencial, donde se registra por cuarto
ario consecutivo un incremento significativo del número de vivien
das en construcción. Este dinamismo de fondo—sustentado en un

aumento de los niveles de renta de una población con tasas de
ocupación crecientesy con elprecio del dinero en mínimos históri
cos—, se ve reforzado por la importante inversión pública que se

está ejecutando en la ciudad. En conjunto, no sorprende que el
paro sectorial se sitúe en mínimos históricos y que se registren au

mentos relativamente significativos de precios en el sector.

El nivel de actividad que la construcción residencial
ha alcanzado durante el verano no defrauda a quienes
realizaron previsiones optimistas. La disponibilidad de suelo

y el abaratamiento del precio del dinero han sido factores
determinantes en el aumento de la nueva oferta residencial.

Si bien las licencias de obras aprobadas en trimestres anteriores
ya anunciaban el mantenimiento de la fase expansiva de la cons

trucción residencial en Barcelona, el inicio de 2.263 viviendas
durante el tercer trimestre no deja de sorprender. Sumadas a la
iniciadas en los tres trimestres anteriores, el total de viviendas ini
ciadas en los últimos doce meses supera las 7.500. Un volumen
muy elevado a la luz de las dotaciones anuales del decenio ante

rior, que responde a una coyuntura especialmente favorable ca

racterizada por una demanda fortalecida financieramente y por
una inusual disponibilidad de suelo liberado de otros usos. Este
último elemento ha actuado como factor de atracción de grandes
operadores inmobiliariosjunto a las expectativas que últimamente
ha levantado la proyección internacional de Barcelona.

Ahora bien, al tiempo que los indicadores de actividad real al
canzan incrementos espectaculares, los indicadores avanzados
—como los visados de proyectos o las licencias de obras— comien
zan a manifestar signos de debilidad. Aunque los volúmenes son

aún relevantes y previsiblemente permitirán cerrar el ario con

unos valores superiores a los de 1997, las variaciones interanuales
se sitúan en una senda descendente.

Igualmente descendente ha sido la trayectoria seguida por el
índice de precios al consumo gracias, básicamente, a la evolución
de los precios de algunos productos alimenticios no elaborados
—como la carne de cerdo, cuyo precio se ha situado en el punto
más bajo de los últimos arios— y por los productos energéticos.
Esto habastado para situar nuevamente la tasa interanual en el 1,6
por ciento a final del verano, cuatro décimas menos que un ario
antes y en situación de cerrar el aíío con un nivel de precios infe
rior a las previsiones oficiales. En Cataluria, no obstante, así como
en el área de Barcelona, el descenso ha sido menor.

La nota discordante la pone, una vez más, la evolución del con
junto de los servicios, que durante el verano ha ariadido tres déci
masa la tasa de inflación subyacente.Una evolución que responde
básicamente a las expectativas de fortalecimiento de la capacidad
de gasto de las familias y al fuerte ritmo de crecimiento de la de
manda interna. Aunque este resultado permite mantener estable
el diferencial de inflación con la media europea armonizada, em
peora levemente al compararse con los países con niveles de pre
ciosmás bajos, entre los que destacan los principales destinatarios
de nuestras exportaciones, Alemania y Francia.
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As was mentioned at (he beginning ofthis economic outlook, (he
construction sector has continued leading the economic growth of
(he city and (hemetropolitan area. In (he specific case ofBarcelona,
this dynamism is particularly notable in the residential section,
where for (he fourth consecutive year a significant increase in the
number of dwellings under construction has been registered. This
long-term dynamism — sustained in an increaseofincome levels in
a population with growing occupation rates and with (he cost of
borrowing ai (he lowest in history — is reinforced by (he important
public investment which is being made in the city. On (he whole, it is
not surprising that the unemployed in this sector has come to an

historic low, and that relatively significant increases in prices are

registered in the sector.

The activity level which residential construction reached
during the summer does notdisappoint those who made
optimistic forecasts. The site availability and the lowering
ofthe cost ofmoney were determinantfactors in (he increase
of (he new residential offer.

Although the building permits approved in previous quarters
already heralded the maintenance of the expansive phase of
residential construction in Barcelona, the 2,263 dwellings started
during the third quarter is still a surprise. Added to (he starts in the
three previous quarters, (he total of dwellings begun in the last
twelve months amounts to over 7,500. A very high number in (he
light of (he annual performance of (he preceding ten years, in

response to a particularly favourable situation, characterised by
growing demand, reinforced financially, and by an unusual
availability ofsites freed from otheruses. This last elementhas acted
— together with (he prospects which have recently raised the
internationalprojection ofBarcelona— as an attractive feature to

large real estate operators.

However, while the indicators ofactual activity reach spectacular
increases, (heforward indicators—such as (heproject approvals or
buildingpermits— begin to show signs ofweakening. Although the
volumes are still relevant and will foreseeably permit (he year to
close with higher values than those of 1997, (he inter-annual
variations are showing a descending path.

Equally downward has been the line taken by (he consumerprice
index, thanks, basically, to the movement in prices of some non
manufactured foodproducts — such aspork, where the price has
fallen to (he lowest in recent years— and by energy products. This
has been sufficient to set the inter-annual rate again at 1.6per centat
the endof(he summer, four tenths below that ofayear before and in
a situation of closing (he year with prices lower (han (he official
forecasts. In Catalonia, however, as in the Barcelona area, (hefallin
inter-annual terms was less.

Once more (he discordant note is (hemovement ofthe whole of
(he service sector, which during the summer added three tenths to
the underlying inflation rate. A development which answ ers

basically to (he prospects of strengthening (he family purchasing
capacity and (he strong rhythm of growth in internal demand.
Although this result enables the inflation differential with (he
average ofharmonised Europe to be kept stable, itworsens slightly
in comparison with countries with lowerprice levels, among which
are theprincipal destinations ofour exports, Germany and France.



Como en el caso de la inflación, la tasa de paro es otro de los

indicadores cuya evolución es valorada positivamente cuandodes

ciende. En este sentido, la evolución del paro durante los meses de

verano ha sido muy positiva en todos los ámbitos considerados,
tanto en términos absolutos como a nivel de tasas. La coincidencia
en la intensidad de la bajada durante los últimos doce meses —en

torno a los 1,5 puntos porcentuales— pone de relieve que el favo
rable clima económico ha incidido de manera homogénea en la
creación de nuevos puestos de trabajo en todo el territorio.

La desaceleración del número de contratos formalizados
durante el verano no frena ni elpersistente descenso

del número de parados ni el proceso de creación de nuevos

puestos de trabajo.

La población ocupada de Barcelona y de la región metropolita
na ha continuado aumentando a un ritmo de crecimiento superior
al de 1997. El número de contratos registrados también ha crecido
a buen ritmo, aunque se detecta una cierta moderación imputable,
básicamente, al aumento de la contratación indefinida en los últi
mos trimestres como consecuencia de las medidas de fomento de

este tipo de contratos.

En una situación de población activa prácticamente estancada
como es el caso de Barcelona y su entorno metropolitano, todo
aumento de ocupación tiene un ref1ejo directo en una reducción
equivalente de las cifras de paro. Así, la intensificación de la re
ducción del número de personas inscritas como paradas en el
INEM durante los meses de verano ha situado los niveles de des

ocupación en nuevos mínimos. Yano es una novedad destacar el
colectivo de jóvenes como el más favorecido por la creación de
ocupación.Y tampoco lo es que el paro masculino se reduzca, por
segundo ario consecutivo, a un ritmo que dobla el de la mujeres.Y
esto, básicamente, porque los activos desocupados de origen in

dustrial o de la construcción son los que han tenido más posibilida
des de volver a colocarse.

A grandes rasgos, el crecimiento económico que ha registrado
tanto el área de Barcelona como el resto del país durante el tercer

trimestre de 1998 ha servido para consolidar un poco más los nive
les de ocupación alcanzados después de cuatro arios de moderada

pero constante generación de puestos de trabajo. Según los datos
de afiliados a la Seguridad Social, casi tres de cada cuatro ocupa
dos de Cataluria trabaja en el ámbito de las siete comarcas metro

politanas; de estos casi 1,8 millones de activos afiliados, aproxima
damente la mitad se concentra en el área de Barcelona.

Estos datos confirman que aunque en los últimos años la crea

ción de ocupación ha sido más intensa en el entorno metropolita
no que en la ciudad central —el dinamismo de la actividad indus
trial ha sido elprincipal responsable—, la ciudad ha sido capaz de

mantener su potencial económico medido en puestos de traba
jo/habitante. Si en 1991 se había alcanzado un máximo de 57 coti
zantes trabajando en la ciudad por cada cien residentes de dere

cho, se estima que a mediados de 1998 esta ratio sesitúa en torno a

58 trabajadores por cada cien habitantes. Una cifra muy ilustrativa
si se coteja con los aproximadamente33 trabajadores por habitan
te del resto de la región metropolitana y del resto de Cataluria.

As in the case ofinflation, the rate ofunemployment is anotherof
the indicators whosemovement is valuedpositively when falling. In
this sense, the movement of the unemployment figures during (he
summer months was very positive in ah the fields considered, both
inabsolute terms and on the levelof (he rate. The consistency in the
intensity of(he descent during the last twelvemonths— around 1.5
percentage points — puts into relief that the favourable economic
climate has had a homogeneous impact on (he creation ofnewjobs
throughout the territory.

The slowing down ofthe number of contractsformalised during
the summer did not brake the persistentfall in the number
of unemploye4 flor the process ofthe creation ofnewjobs.

The employed population of Barcelona and (he metropolitan
area has continued to increase at a growth rate higher (han in 1997.
The number of contracts registered has also grown well, although
one may detect a certain moderation due, basically, to (he increase

in indefinite con tracts in (hemost recent quarters as a consequence

of (he measures encouraging this type ofcontract

In a situation ofa practically unvarying active population, as is

(he case inBarcelona and (hemetropolitan surround, every increase
of occupation has a direct reflection in an equivalent reduction in

the numbers of unemployed. Thus, the intensification of (he
reduction of (he number ofpeople registered as unemployed in
INEM during the summer months has brought (he level of
unemployment to a new low. Again it is no novelty to note (ha(
young people are (he group most favoured by (he creation of
employment, flor that male unemployment is reduced for (he
second year running at double the rate for women. And this,
basically, is because those unemployed individuals of industrial
origin or from (he construction industry are those who havemost

possibilities ofbeing placed.

Broadly speaking, (he economic growth which has been recorded
both in the area ofBarcelona and (he rest ofthe country during (he
third quarter of 1998 has served to consolidate a little more (he
levels of employment reached after four years ofmoderate but
constant gen eration of jobs. According to (he data on workers
registered with Social Security,almost three outoffour employed in
Catalonia work within the areas of the seven metropolitan districts,
and of these almost 1.8 million active registered workers,
approximately halfare concentrated in the area ofBarcelona.

This data confirms that although in recent years (he creation of
employment has been more intense in the metropolitan area than in

(he city centre — (he dynamism of industrial activity has been the
principal reason — (he city has been capable ofmaintaining is
economic potential measured in jobs/inhabitant ¡f in 1991 it had

reached a maximum of57 Social Security contributors working in

the city for each 100 permanent residents, it is estimated that in (he
middle of 1998 this ratio was around 58 workers for every 100

inhabitants. A very illuminating figure when compared with (he

approximately 33 workers per 100 inhabitants in the res( of (he
metropolitan area and (he rest ofCatalonia.
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