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Indicadors econòmics
Síntesi de la conjuntura





Síntesi de 1i conjuntui-d

Transports

Aeroport
Trànsit de passatgers

- Total (milers)
Interior (milers)
Internacional (milers)

- Tràfic de mercaderies (tones)

lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96

2.711
1.678
1.033
18.558

12,8
11,2
15,5
23,4

11.620
6.920
4.700
71.809

10,5
10,8
10,0
17,6

9,9
10,8
8,6

16,0

Ni el trànsit de passatgers ni el de mercaderies per l'aeroport durant el primer trimestre s'han vist afectats

per l'alentiment del creixement de l'activitat econòmica que altres indicadors posen de relleu,
especialment en algunes branques industrials i de la construcció.
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Total Passatgers Mercaderies
passatgers internacional

01995/1994 •darrers12 mesos
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Tràfic de mercaderies
-Total (milers tones)

Sortides (milers tones)
Entrades (milers tones)

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

- Contenidors (Teus)

lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96

5.954
2.053
3.901
2.344
953
867

168.538

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

22.883
14.846
8.037
9.509
3.439
3.743

690.650

8,4
7,5
10,1
8,0

14,0
9,3
5,0

11,5
14,0
10,2
10,1,
9,8
17,7
13,9

L'alentiment del creixement, tot i ser força general, es concentra sobretot en re els dolls sòlids i líquids,
bàsicament primeres materies i productes energètics. Per contra, la pèrdua de dinamisme del tràfic de
mercaderies elaborades de més alt valor afegit ha estat menor, amb l'excepció de la mercaderia
contenidoritzada.

Total Carrega general Teus

01995/1994 /darrers 12 mesos

Transport públic de passatgers
5 -

4 -

-

è.-.' 3 -

-

.r, 2 -

1 -

o

-1 -

Servei urbà:
-Xarxa Metro (milers)
- Xarxa Bus (milers)
- FGC (Cat. i Sarrià) (milers)

Servei de rodali
- RENFE (milers)
- FGC (milers)

lr.tr.96
lr.tr.96
lr.tr.96

lr.tr.96
lr.tr.96

67.701
47.660
5.116

20.263
6.620

1,7
6,4
5,2

4,0
2,6

248.299
180.089
17.506

80.649
25.520

2,8
3,0
0,7

5,4
0,4

4,1
2,5
-0,3

6,5
0,7

La mobilitat en transport públic, tant urbà com interurba, a l'àmbit metropolitài un cop descomptat 'efecte
de l'any de traspàs, ha continuat moderadament a l'alça durant els primers mesos, en la línia de l'any 1995.

Especialment a la xarxa d'autobusos i a les línies dels FGC, que són les que menys varen créixer l'any passat. Total servei urbà Total servei rodalia

01994/1993 01995/1994 •darrers 12 mesos

Evolució de l'economia de Barcelona i regió metropolitana
durant el primer trimestre de 1996.

Un any enrere, quan l'anàlisi es referia a la conjuntura expan
siva del primer trimestre de 1995, es parlava en aquestes pàgines
de diferents motors del creixement econòmic com ara la indús
tria amb més vocació exportadora, la construcció residencial, els
serveis a les empreses -especialment els de transport i logís
tics- el turisme, etc. Alhora, el principal contrapunt a aquests
segments expansius de l'economia ja era, com ho continua sent

ara, la feblesa de la demanda interna de consum.

La majoria d'indicadors s'abonen a una conjuntura expansiva
de l'economia barcelonina durant els primers mesos d'enguany,
alhora que esmanifesta un cert alentiment de les taxes
de creixement.

Els principals indicadors, amb dades referides als primers me

sos d'enguany, confirmen les previsions d'alentiment del creixe
ment que ja s'apuntaven en acabar l'any 1995 i que també s'han
fet paleses al conjunt de l'economia del país. En general però,
sembla tractar-se, ara per ara, d'una desacceleració força mode
rada i relativament concentrada en alguns sectors d'activitat
-bàsicament industrials i de la construcció- que havien regis
trat un creixement molt notable durant el bienni 1994-1995.
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Turisme, consum i preus

Consum Matriculació

Electricitat d'ús cial.-ind. (Gwh) lr.tr.96 842 3,5 3.309 1,2 1,2
Electricitat d'ús domèstic (Gwh) lr.tr.96 498 15,3 1.644 8,9 3,6
Gas canalitzat (milions tèrmies) lr.tr.96 935 7,4 2.501 3,6 -3,6
Matriculació de turismes lr.tr.96 9.853 -2,0 38.495 -4,4 -3,5
Matriculació de vehicles (prov.) lr.tr.96 38.188 0,9 146.639 -6,2 -4,4

A més de l'augment del consum d'electrici at imputable a unamajor producció, unhivern més fred
i plujós que el del 1995 ha provocat unmajor consum d'electricitat domèstica i de gas. La matriculació
de vehicles mostra signes de lleu recuperaeó, imputable en bona part a la rebaixa de l'impost
de matriculació i a les ofertes de les marques.

3
2
1

0
-1 -

-3
-4.
-5

Electricitat Gas Vehicles
cial.-ind. (prov.)

01995/1994 •darrers 12 mesos

Visitants i pernoctacions hoteleres 40

35 -

30 -

7 25 -

-

.r;, 20 -

.;.<9: 15 -

to -

s

Total pemoctacions (milers)
Visitants segons motiu de la visita (milers)
-Negocis (milers)
-Turisme (milers)
- Fires iCongressos (milers)
-Altres (milers)

gn-abr.96
gn-abr.96
gn-abr.96
gn-abr.96
gn-abr.96
gn-abr.96

1.886
966
424
267
167
108

10,1
4,7
-4,6
12,7
17,0
9,5

5.847
3.133
1.254
1.141
459
279

17,1
12,2
-1,6
37,5
31,1
-17,5

20,6
16,0
3,0

30,8
52,7
-5,2

áEl dinamisme del nombre de visitants que han pernoctat en els hotels de la c'utat durant els primers
mesos d'enguany ajuda a explicar la intensitat del creixement dels fluxos de viatgers per l'aeroport.
A banda de la creixent intemacionalització del teixit productiu català -els negocis continuen sent la
principal motivació per venir a Barcelona-, l'atractiu de la ciutat com a seu de congressos i reunions
empresarials i sobretot el turisme, són els focus d'atracció més dinàmics de visitants i pernoctacions.

Pemoctacions Visitants Visitants per turisme

0 1995/1994 • darrers 12 mesos

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

I I
Barcelona (prov.) (%)
Catalunya (%)
Espanya (%)
Subjacent (%)
U.E. (%)

gn-mç.96
gn-mç.96
gn-mç.96
gn-mç.96
gn-mç.96

1,5
1,5
1,3
1,5
1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

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

4,1
4,3
4,3
4,8
3,0

El comportament dels preus durant els primers mesos ha fet bones les previsions de final de l'any passat.
La desacceleració de la inflació subjacent i dels preus dels productes industrials, en un context d'atonia
del consum i un cop totalment integrat l'augment enun punt dels tipus de l'IVA, són els principals
factorsque han possibilitat reduir significativament el diferencial de preus amb la UE i situar la taxa
interanual en mínims inèdits en els darrers vint anys.

(1) Taxesreferides a 31 de desembre de 1995.

Barcelona (prov.) Catalunya Espanya Subjacent

0 des 1995 •daners 12mesos

En efecte, els motors ja no són tants com un any abans i els
que encara funcionen com a tals, o han perdut gas o s'han aco

modat a una velocitat de creuer més sostenible a mitjà termini.
És el cas de molts sectors industrials, un cop parcialment esgo
tats els avantatges competitius de les successives devaluacions
de la pesseta i amb els seus principalsmercats exteriors amb ta

xes de creixement força inferiors a l'espanyola. I és el cas, tam
bé, de la construcció no residencial, i especialment de l'obra ci
vil, afectada per la contenció de la despesa pública en noves

inversions.

8

Malgrat uns primers senyals positius, la reactivació del consum

privat s'ajorna fins a la segona meitat de l'any, a l'espera que es

consolidi l'augment de l'ocupació i que els efectes del descens
dels tipus d'interès siguin perceptibles per lamajoria
de consumidors.

En elmercat interior, la demanda de consum ha cremat un
nou any sense fer bones les previsions de reactivació lligades a

l'augment de l'ocupació i no s'ha confirmat comuna alternativa
potent a la inversió empresarial que, juntament amb la construc

ció residencial, han estat els componentsmés dinàmics de la de
manda interna en els darrers dos anys. De cara al 1996, el pro
cés de reducció dels tipus d'interès, a mesura que es consolidi i
es traslladi als demandants de crèdit, es presenta com un nou

alicient per incentivar el consum privat a mitjà termini. En tot
cas, l'efectivitat final d'aquest procés es veurà condicionada per
l'evolució dels nivells d'estabilitat del mercat de treball i la crei
xent propensió a l'estalvi.



Mercat de treball

V r 44sulut Daixer,s 12 rficsos i 199

Ocupació
Residents actius
Residents ocupats
Llocs de treball assalariats
Contractacions registrades

31 març 96
31 març 96
31 març 96
lr.tr.96

693.585
618.331

112.283

-2,7
-1,4

11,9 433.205 25,5

-0,9
0,7
1,0

31,7

De l'evolucióde les principals magnituds del mercat de treball barceloní durant els primers mesos
d'enguany destaquen els signes negatius de la població activa i ocupada i una significativa desacceleració
del nombre de contractacions. Totplegat, un comportament afectat per l'estacionalitat i la desacceleració
del creixement.

35

30 -

25 -

5 -

Contractacions

1994/1993 1995/1994 darrers 12 me. os

Atur registrat .

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

31 març 96
31 març 96
31 març 96
31 març 96
31 març 96

75.254
38.240
37.014
10.959
7.107

-11,9
-12,8
-10,9
-31,0

1,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-12,5
-14,0
-10,8
-33,8
-3,2

L'alentiment del ritme de creixement de l'activitat econòmica que es detecta a final del 1995 i princ*pi
d'enguany, juntament amb la incertesa pels resultats de les eleccions generals, es tradueix en una menor

creació de llocs de treball, alhora que la tendència a la baixa del nombre d'aturats esmodera molt
lleument gràcies en part al descens de la població activa.

Total Masculí Femení Juvenil

13 des. 1995/des. 1994 •març 1996/març 1995

Taxes d'atur registrat (°/0) (1) 16

14

12

-,;,,
... to

:'7,-,
2 8

c
6

4

2

0

li

Barcelona
Província

Catalunya
Espanya

31 març 96
31 març 96
31 març 96
31 març 96

10,9
11,8
11,3
15,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10,8
11,6
11,1
15,1

A diferència d'un any abans, les taxes d'atur a 31 de març són, a tots els àmbits considerats, lleument
superiors a les existents a final de l'any anterior. La situació i les perspectives també són diferents. La

justificació d'aquest rebrot de les taxes —entre una i dues dècimes— es deu més a l'esvaïment de les

expectatives de conocació que no pas a una destrucció neta de llocs de treball. Totplegat incideix
negativament en la població activa i pressiona a l'alça la taxa d'atur.

(1) Taxes referides a 31 de desembre de 1995.

Barcelona Província Catalunya Espanya

Odes.1995 1N març 1996

En el conjunt dels serveis, la diversitat d'activitats i lligams
amb la resta del teixit productiu i amb les economies particulars
determina l'existència d'un ampli ventall d'evolucions. Entre els
serveis més afectats per la desacceleració de l'activitat econòmi
ca més concretament dels intercanvis comercials amb l'exte
rior— cal esmentar el port. En tot cas, i si es té en compte el
creixement acumulat en els dos anys anteriors, la disminució del
volum de mercaderia de càrrega general i de contenidors que
han passat pel port aquest primer trimestre en relació amb un

any abans es pot considerar un ajustament mínim a la nova con

juntura.

Contràriament, les previsions a curt termini pel conjunt dels
tràfics es poden veure molt condicionades per la previsible dis
minució de les importacions de primeres matèries agràries per a
l'elaboració de pinsos i la capacitat dels productors catalans de
ciment de mantenir el volum d'exportacions de l'any passat.

Curiosament, a un resultat trimestral moderadament positiu
en el tràfic de mercaderia pel port u ha correspost una notable
expansió del tràfic per l'aeroport. Deixant de banda que es trac
ta de volums incomparables, pot ser il.lustratiu de l'emergència
de nous mercats de destinació dels productes catalans i sobretot
de la creixent integració de Barcelona i la seva àrea metropoli
tana a l'economia global.

L'evolució dels fluxos aeroportuaris matisa l'alentiment
de les taxes de creixement de l'economia.

De fet, el trànsit de passatgers per l'aeroport durant aquest
principi d'any, sobretot el de viatgers de vols internacionals,
lluny de disminuir, ha continuat augmentant. La tendència
expansiva de l'aeroport en els darrers anys esmostra incansable.
A una conjuntura econòmica favorable s'hi ha afegit el creixent
atractiu de Barcelona com a ciutat turística i de congressos i
reunions empresarials, a més de l'ampliació de l'oferta de vols, a
l'empara de les directives comunitàries, amb la lògica rebaixa de
preus que comporta obrir a la lliure competència segments de
mercats servits fins aleshores de maneramonopolística.
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Construcció i mercat immobiliari

Construcció residencial i Ilicències d'obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats lr.tr.96 997 34,7 3366 20,6 12,8
—Projectes visats (prov.) lr.tr.96 9.099 20,6 32.436 12,0 11,3
Obra nova prevista a les llicències:
— Superfície total (m2) lr.tr.96 116.984 –50,1 949.317 30,5 40,3
—Nombre d'habitatges lr.tr.96 836 –23,2 3.725 29,6 60,2

L'evolució del primer trimestre mostra dues cares: la més dinàmica dels indicadors d'activitat real

—especialment després de la revisió de les dadesd'habitatges iniciats l'any 1995— i el previsible retrocés
de les previsions de noves construccions com a conseqüència del fort creixement d'un any abans.

70
Llicències d'obres

60 -

50 -

4o

30 -

20 -

10 -

0
Nombre Superfície Habitatges
habi atges total iniciats

El1995/1994 •darrers 12 mesos

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)
—Locals comercials (pta/m2)

lr.sem.96

lr.sem.96
lr.sem.96
lr.sem.96

2n.sem.95
2n.sem.95

238.555

—

203.939
2.791

1.020
1.094

–2,7

—

1,3
–11,7

1,9
5,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3,9

6,9
3,3

–7,1

–0,9
–2,0

1,

Nou 2a. lit Places

(trans.) aparcament

0 1995/1994 .ler. semestre1996
L'evolució dels preus en el mercat residenc .al durant el primer semestre conf rma la situació de contenció

que impera en el segment de l'habitatge, gràcies a una major oferta d'habitatges de preus mitjà imitjà baix.
Alhora, s'accentua la davallada de preus de les places d'aparcament noves en edificis residencials.

El manteniment d'aquest dinamisme a nivell de viatgers que
han passat per l'aeroport s'havia de traduir necessàriament en
un augment igualment significatiu dels volums d'activitat al sec
tor hoteler de la ciutat. Sense assolir un creixement tan intens
com el del 1995, el nombre de pernoctacions durant el primer
quadrimestre ha mantingut una taxa de creixement de dos dí
gits, fregant ja la xifra de mig milió de pemoctacions mensuals
de mitjana anual.

Continua en augment la mobilitat interna dins la regió
metropolitana.

Si l'augment del trànsit de passatgers per les grans infraes
tructures d'arribada i acollida de visitants obeeix albon moment

en general que viu Barcelona, ja sigui com a ciutat turística, de
fires i congressos o per fer-hi negocis, l'augment de la mobilitat
dels residents a Barcelona i àrea metropolitana s'explicaria bàsi
cament per dues raons: el creixent dinamisme i influència de la
ciutat central sobre el seu entorn en un context imparable de
metropolització de la ciutat, afegit a una conjuntura econòmica
expansiva generadora de noves activitats i llocs de treball. Tant
el volum d'usuaris del servei públic urbà com del servei de fer
rocarril de rodalia han continuat a l'alça durant el primer tri
mestre, encara que amb una intensitat lleument inferior a la del
conjunt del 1995, un cop descomptat l'efecte de l'any de traspàs.
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Tot i que els primers mesos d'enguany no han estat massa fa
vorables a la creació de llocs de treball—a l'alentiment del crei
xement s'hi ha afegit la incertesa generada tant durant el perío
de pre-electoral com immediatament després de conèixer els
resultats— l'atur ha continuat a la baixa. Si bé el ritme de dava
llada s'ha desaccelerat a tots els àmbits, la moderació de la ten

dència descendent s'ha fet sentir amb més intensitat entre els re
sidents a la resta de la regió metropolitana i de la resta

de Catalunya que no pas entre els barcelonins. Entre d'altres
raons, aquest diferent impacte es pot explicar per una menor in
cidència del refredament del creixement econòmic en els seg
ments del terciari amb una major presència a la ciutat central,
inclòs el segment residencial de la construcció.

El subsector de la construcció residencial es revela, un anymés,
com un dels més dinàmics tant a Barcelona com a la resta de
l'entorn metropolità.

Efectivament, si la construcció residencial ja fou un dels mo
tors del creixement econòmic de Barcelona i regió metropolita
na durant el 1995, enguany mostra la mateixa predisposició: Du
rant el primer trimestre, el nombre d'habitatges iniciats ha
assolit xifres desconegudes en els darrers anys als dos àmbits.
Lògicament, però no exclusivament, a l'empara de les subven
cions públiques. Una de les primeres conseqüències d'aquest
augment de l'oferta, sumant a l'oferta ja disponible la prevista a

curt termini, ha estat una lleugera retallada del preu mitjà de
venda del sostre residencial de nova construcció a la ciutat i
l'accentuació de la davallada de preus en el segment de les pla
ces d'aparcament, sempre en termes de mitjana de la ciutat.
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Pel que fa a l'activitat industrial de la regió metropolitana, els
resultats de les enquestes de conjuntura referides al primer qua
drimestre revelen que, malgrat la desacceleració de les taxes de
creixement en relació als mateixos períodes dels dos anys
anteriors, esmanté un bon ritme de creixement de la producció
en termes del conjunt de la indústria, gràcies sobretot al dina
misme que encara mantenen les exportacions i al marge que
ofereixen uns nivells d'estocs relativament baixos.

Un altre aspecte a destacar dels resultats de les enquestes in
dustrials és la tendència a la moderació dels preus de venda que
mostra la índústria en el seu conjunt. Un fet que entronca amb
l'excel.lent evolució de PIPC a Espanya durant el primer trimes
tre, collocant la variació interanual a març en mínims històrics i
en situació de fer bones les previsions oficials per a final d'any.

En definitiva, l'evolució econòmica del primer terç d'enguany
confirma un lleuger alentiment de la taxa de creixement econò
mic -amb una major incidència a l'entorn metropolità que no

pas a la ciutat central- alhora que es perceben senyals esperan
çadors que apunten cap a una represa de la trajectòria expansi
va a curt termini.

Avanç darreres dades disponibles 1996
Darrera Varia

'

Port de Barcelona (gener-maig)
- Tràfic total (milers tones) 9.819 3,9
- Càrrega general (milers tones) 3.988 3,5
- Contenidors (milers tones) 293,0 2,7

Aeroport. Trànsit de passatgers (abril-maig)
- Total (milers) 2.214 9,8
- Interior (milers) 1.288 7,4
- Internacional (milers) 926 13,4

Tràfic de mercaderies (tones) 12.602 15,9

Transport públic urbà (abril-maig)
- Xarxa Metro (milers) 44.114 3,2
- Xarxa Bus (milers) 32.100 1,9
- FGC-CiS urbà (milers) 3.189 5,6

Ferrocarril de rodalia (milers)
- FGC (abril-maig) 4.293 6,0

Consum d'electricitat (abril-maig)
- Domèstic (Gwh.) 298,0 3,7
- Comercial-industrial (Gwh.) 544,5 3,1

Escombraries recollides
(milers tones) (abril-maig) 106,3 1,5

Matriculació de vehicles (Prov.) (abril-maig) 26.363 2,3

IPC Variació interanual (maig)
Catalunya (`)/0) 4,0 5,01
Espanya (°/0) 3,8 5,11

Atur registrat (persones)
- Total (maig) 71.565 -13,6
- Homes (abril) 37.205 -13,7
- Dones (abril) 36.221 -11,1
- <25 anys (abril) 10.540 -29,6
- Indústria (abril) 21.839 -20,7
- Construcció (abril) 4.348 -11,9

- Serveis (abril) 40.083 -9,9
- Sense ocupació anterior (abril) 6.971 4,3

Contractes registrats per l'INEM (abril) 37.260 32,4
Taxa d'atur registrat (%)

- Barcelona (maig) 10,3 11,81
- Catalunya (maig) 10,6 11,71
- Espanya (maig) 14,4 15,91

(A) Sobre s/ el mateix període de l'any anterior.
Valor del mateix període del 1995.

11





I. Indústria





Evolució de l'activitat industrial

Indicador sintètic d'activitat industrial

Es frena la pèrdua de confiança dels empresaris en l'evolució
del sector industrial

Les expectatives dels empresaris industrials de cara al futur
de l'activitat al sector, plasmades en l'indicador sintètic d'activi
tat industrial, semblen haver moderat el to negatiu que les ca

racteritzava en els darrers mesos. Dels tres components de l'in
dicador de clima industrial, és la tendència de la producció el
que registra una evolució més positiva; en canvi, de l'evolució
de la cartera de comandes, els empresaris en tenen una percep
ció molt menys positiva, que reflecteix la incertesa dels empre
saris en relació amb la possible evolució de la demanda.

El debilitament de l'activitat industrial que es va fer palès cap
a la segona meitat de l'any passat, fruit de la ralentització de la
demanda interna i de la feblesa de creixement dels països de
destinació de les exportacions, va incidir directament en la pèr
dua de confiança dels empresaris del sector,que van veure com

la cartera de comandes flexionava a la baixa de forma acusada i
ininterrompuda durant algunsmesos.

Després d'unsmesos de deteriorament constant de les expec
tatives empresarials, les darreres dades disponibles (abril de
1996) registren un avanç de tres punts en el cas de Catalunya i
d'1,3 punts en el cas d'Espanya en relació amb el mes prece
dent. Si situem aquesta moderada millora enfront dels valors de
signe positiu que es registraren a començament de l'any passat
(que alhora van ser un màxim relatiu), s'observa tota una fase
baixista en la que, si es confirma el canvi de tendència, les dades
de la primavera del 96 significaran el punt d'inflexió.

Per subsectors, la demanda de béns de consum presenta els
resultats més positius en elmes d'abril pel conjunt de l'econo
mia espanyola, mentre que a Catalunya la millora més notable
s'ha produït en els béns d'inversió. La revifalla que s'observa en
les perspectives de la tendència de la producció de béns de con

sumve avalada per les expectatives favorables del consum per
als propers mesos, basades principalment en la millora de la

percepció de la situació econòmica de les famílies (lligada, al
seu torn, en la percepció d'una major estabilitat econòmica i so
cial que té una part de la població i dels empresaris arran de la
formació del nou govern), la davallada dels tipus d'interès i una
certa estabilitat en l'augment de l'ocupació. No obstant això, la
millora dels indicadors representatius de la renda disponible de
les famílies no implica necessàriament un augment del consum
privat intern, sobretot si es continua produint una desviació dels
recursos de les economies domèstiques cap a béns de consum

durador i cap a l'estalvi i la inversió a llarg termini.

El suau revifament que s'aprecia en les expectatives dels em
presaris no és de cap manera un cas específicament espanyol ni
català. Així com l'afebliment que es va produir a la segona mei
tat del 1995 va ser un fenomen generalitzat en les economies oc

cidentals, especialment a França i Alemanya, sembla que també

la confiança en una propera recuperació es produeix de manera

conjunta; les darreres dades conegudes així ho confirmen.
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mòbils de tres mesos).
Font: Direcció General d'Indústria iMinisteri d'Indústria i Energia.

La pausa cíclica de creixement que es va registrar de forma
generalitzada a la UE i el repte comú de pràcticament tots
els països europeus d'afrontar estratègies d'ajustament pressu
postari per a complir les condicions de Maastricht posen de
relleu, un cop més, l'estreta interconnexió de les economies
europees.
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Enquesta de conjuntura industrial

La conjuntura industrial als dos primers bimestres de 1996.

Els resultats de les enquestes industrials referits al primer
quadrimestre i corresponents a l'àmbit de la regió metropolitana
confirmen plenament l'alentiment dels ritmes de creixement de
tectats durant la segona meitat del 1995. Deixant de banda que
una bona part dels saldos negatius del primer bimestre, força
concentrats en uns pocs sectors productius entre els que desta
quen l'Alimentació, el Tèxtil, la Fusta i les Arts gràfiques, es
deuen bàsicament a factors estacionals, el fet és que lamajor
part dels saldos del segon bimestre, tot i ser positius, són sensi
blement menors en termes absoluts que els d'un any abans.

Una definició sintètica de la conjuntura industrial de la regió
metropolitana durant els primers mesos d'enguany parlaria
d'una casuística empresarial diversa en un entorn de menor
creixement agregat que un any enrere.

Aquesta pèrdua de dinamisme s'observa molt clarament en la
tendència a la baixa que mantenen les corbes definides a partir
de mitjanes mòbils dels darrers sis bimestres per a les principals
variables i per al conjunt de l'activitat industrial. Així, tant la
producció com el volum i el nivell de preus de les vendes a més
de la cartera de comandes mantenen la tendència a la baixa ini
ciada entre quatre i set bimestres enrere segons cada variable.
En lògica correspondència amb aquesta reducció dels nivells
d'activitat i especialment de les vendes, els estocs de productes
elaborats evolucionen moderadament a l'alça per quart bimestre
consecutiu.

Dins la relativa homogeneïtat d'aquestes trajectòries, cal des
tacar com a determinants l'evolució de les vendes en el mercat
interior i la situació de la cartera de comandes. Les dues varia
bles, les úniques amb saldos negatius, són les que acumulen un

major nombre de bimestres de descens continuat dels nivells
d'activitat alhora que són les que han acumulat una major pèr
dua de dinamisme en els darrers sis bimestres. Una evolució en

clara sintonia amb el repunt de la feblesa de la demanda com a

principal factor que, segons els empresaris enquestats, frena el
creixement de la producció.
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Al costat del to lleument pessimista que destiblen
les valoracions dels empresaris en parlar de l'evolució
més recent dels seus negocis, es palpa una major confiança
a l'hora de valorar les perspectives pels propers mesos.

Malgrat aquest alentiment dels ritmes de creixement de l'acti
vitat empresarial a la regió metropolitana, que es tradueix tam

bé en un estancament i fins i tot lleuger retrocés de la capacitat
productiva utilitzada i dels volums d'ocupació, no es pot oblidar
que les perspectives esperades a curt termini pels mateixos em
presaris no difereixen excessivament de les d'un any abans, en
plena fase expansiva. El vincle que sembla donar consistència a

aquesta combinació d'atonia de la demanda interna de consum i
les perspectives a l'alça de la producció i les vendes és la mode
ració que sembla imposar-se en els preus de venda i que previsi
blement dominarà també l'escenari a curt i a mitjà termini.

A grans trets, hom podria dir que després de gairebé dos anys
de fort creixement de l'activitat industrial, recolzat bàsicament
en el sector exterior i la inversió empresarial, a més de la cons

trucció residencial, d'ençà la primavera del 1995, les taxes de
creixement s'han moderat sensiblement. Deixant de banda evo

lucions sectorials molt concretes, en termes generals es constata

que el sector exterior ha defallit abans que el consumidor nacio
nal pogués recuperar uns nivells mínims de confiança en el fu
tur, necessària per reactivar la seva demanda de consum.

En conjuntures caracteritzades per una persistent feblesa
de la demada interna, l'impacte dels productes importats
sobre la producció autòctona és especialment punyent.

Però aquesta feblesa de la demanda no és l'únic factor que li
mita el creixement de la producció industrial autòctona. Ni pot
continuar sent l'excusa recurrent que ha estat en els darrers
anys. Actualment, el mercat interior ja no és un mercat captiu
del teixit productiu local i en el futur encara ho serà menys.
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Aquest progressiu augment en la llibertat d'elecció del consu
midor—o la progressiva ampliació del mercat interior des del
punt de vista de l'oferta— desactiva de mica en mica el mecanis
me de transmissió directa entre la demanda interna de consum i
la producció autòctona en el sentit més localista.

Que la valoració més escaient per l'evolució del conjunt de la
indústria sigui la de taxes esmorteïdes de creixement, no vol dir
que aquest comportament es reprodueixi mimèticament a totes
les branques manufactureres. Si bé són majoria les activitats que
declaren una evolució inequívocament a la baixa —el Tèxtil, les
Arts gràfiques i els Productes metàllics són les que declaren un

major retrocés— altres comara la Pell, calçat i confecció, la Far
macèutica i l'Automoció, presenten una evolució lleument més
expansiva que la d'un any enrere. Un tercer grup amb un com

portament més ajustat a la mitjana estaria format per l'Alimen
tació, laFusta i mobles i laMaquinària i material elèctric.

saldos
60

Producció

50

40

30

20

0

-10 1

-20

-30

_40 ■■■■■

1990 1991 1992 1993 I994 1995

variació (%) Ocupació
2

,

\--"\----------,

. . , t 1 1 1 1 I lllll 1,111 11111 11111
_

1990 1991 1992 1993 1994 1995

saldos Preus de venda

50

40

30

20
..3

10 \...._,
\...... _/--- ■.__.

0 ..c...

-10

-20
1990 1991 1992 1993 1994 1995

— Total indústria — Alimentació — Tèxtil

Arts gràfiques — Automoció Farmacèutica

17



Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

8) Cartera de comandes

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (1)/0)
10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

No n'hi ha mai
Normals

Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

47
27

0,22

36
33

37

24

40

35

64

27

4

65
8

58
—2

66

56

23

53
23

62
12

76

17

72
5

84,4

1995 1996

st-oc nv-ds 1 wi-tb 1w

48
18

30
—40

33
35

40
—19

45
17

43
6

0,66 —0,14 —0,68 —0,68 —0,04 0,72

40 26 29 35 39 31

19 —42 33 —22 8 6

38 26 28 37 42 36
7 —46 26 —22 9 —2

42 28 31 45 42 38
27 —28 36 —20 16 14

72 79 77 72 64 71

18 9 6 1 12 5

4 4 6 4 5 3
61 63 66 63 57 61
5 5 11 12 10 11

52 56 56 63 51 54
–12 —18 —16 —27 —18 –30

63 57 57 56 66 56

53 39 61 52 63 55

–6 45 13 23 17 23

51 42 59 48 56 56
1 44 16 32 28 23

68 53 69 58 66 72

6 38 14 23 18 13

72 82 78 63 67 80
21 9 5 24 13 3

78 72 75 74 74 75
—13 —12 —19 —7 1 51

83,7 81,4 82,4 82,2 82,5 81,2

Font: Totsels quadres i gràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria iNavegació de Barcelona.
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1,27
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Alimentació (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 (1)/0)
7) Cartera de comandes

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

C) Capacitat productiva utilitzada (<1/0)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

1995 1996

m

42
14

0,05

50

30

52

26

60

14

57
32

47

-31

69,6

mg-jn j1-a3
46

-40

s -oc nv-ds

40

13

27

19

gn-fk
53

-10

2,56 -4,03 0,86 -4,03

45

-5

38
15

35

28

61
-18

45

-12

38

15

40

19

62
-19

74

-5

43

3

69

-5

81

-14

87

12

92

3

68

25

62

27

39

-45

33

-55

42

-46

84

-7

47

-47
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L'evolució de l'activitat d'aquest sector durant el primer qua
drimestre d'enguany s'ha caracteritzat per una notable desacce
leració del ritme de creixement de les vendes, especialment en
el mercat interior. Les exportacions del sector han mostrat una

notable consistència, especialment durant el segon bimestre.
Malgrat aquest moderat alentiment de les vendes, especialment
a començament d'any, el nivell de producció s'ha situat en taxes
de creixement semblants a les d'un any abans, alhora que l'ocu
pació es recupera després de la davallada estacional del primer
bimestre. Totplegat permet mantenir estable la capacitat pro
ductiva utilitzada, pràcticament al mateix nivell que un any
abans. Els preus de venda, i aquesta serà la tònica a lamajoria
de sectors, en clara contenció. Les perspectives a curt termini no
avancen canvis substantius.
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A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció Igual
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2) Nombre de persones ocupades Variació en %

3) Vendes totals Igual
Saldo

4) Vendes en el mercat interior Igual
Saldo

5) Vendes en el mercat exterior Igual
Saldo

6) Preus de venda Igual
Saldo

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

Saldo

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

C) Capacitat productiva utilitzada (%)

70
11

-0,69

51
2

50
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53

16

68
25

58
-36

64

82,1

59
3

48
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19
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Com ja s'ha avançat, aquesta és una de les branques producti
ves amb una evolució quadrimestral més negativa. Evolució que
s'afegeix a la tendència iniciada ja a final de l'any 1995. Si com
parem les respostes del segon bimestre d'enguany amb les del
mateix període d'un any abans, la valoració ha d'ésser necessà
riament molt negativa. Cauen, de forma significativa i per tercer
o quart bimestre consecutiu, els ritmes de creixement de totes

les variables. Es redueix significativament el nivell de la cartera

de comandes, el període de treball assegurat amb aquesta carte

ra i fins i tot, la capacitat productiva utilitzada, que se situa cla
rament per sota de lamitjana de la indústria i és la menor de
tots els sectors considerats. Com a factors principals per explicar
aquesta davallada, els empresaris es refereixen tant a una accen

tuació de la feblesa de la demanda com a la pressió creixent de
la competència dels productes importats.
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

Saldo

2) Nombre de persones ocupades Variació en %

3) Vendes totals Igual
Saldo

4) Vendes en elmercat interior Igual
Saldo

5) Vendes en el mercat exterior Igual
Saldo

6) Preus de venda Igual
Saldo

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

Saldo

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

C) Capacitat productiva utilitzada (%)
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A l'hora de valorar els resultats d'aquesta indústria s'ha de te
nir present que és una de les més subordinades a factors estacio
nals. Feta aquesta puntualització, constatar que les respostes
empresarials del primer quadrimestre són notablement esperan
çadores. La producció i el nivell d'ocupació augmenten per
quart bimestre consecutiu, alhora que les vendes, especialment
les exportacions, mostren un major dinamisme que durant el
mateix període de l'any anterior. Els preus de venda moderen el
seu creixement, en línia amb la tendència del segon semestre de

l'any 1995. A més a més, la cartera de comandes a final del pe
ríode analitzat i la càrrega de treball que representa assoleixen
uns nivells més elevats que un any enrere, fet que permet man
tenir la capacitat productiva utilitzada per sobre de la mitjana
del conjunt de la indústria.

21



Fusta i mobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat

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

1995

(dades provincials)
1996

i 111

38

.1-a1
55

st-oc

70

nv-ds

37

mç-ab

Igual 64 61
Saldo -29 60 -20 9 60 -14 -3

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -3,95 -3,34 4,26 0,00 -0,10 7,23 0,67

3) Vendes totals Igual 63 53 37 70 37 40 34
Saldo 30 46 -18 9 54 -38 -30

4) Vendes en el mercat interior Igual 15 51 31 71 37 40 37
Saldo -17 26 -26 8 54 -28 -33

5) Vendes en el mercat exterior Igual 11 45 35 62 27 87 51
Saldo 66 40 -20 -8 -34 -13 -49

6) Preus de venda Igual 81 90 92 98 59 53 93

Saldo 19 10 -3 2 41 -17 4

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 54 70 80 65 26 38 44

Saldo -38 -22 -16 -23 -33 -54 -39

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 47 58 49 54 63 58 52

C) Capacitat productiva utilitzada (`)/o) 78,5 86,6 82,6 83,9 86,9 85,8 83,9
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L'evolució del sector durant el primer quadrimestre no ha

respost totalment a les perspectives avançades pels mateixos in
dustrials a final de l'any passat i, juntament amb una lleu reduc
ció dels ritmes de creixement de les vendes en el mercat inte
rior, s'ha confirmat la pèrdua de dinamisme de les exportacions
iniciada ja durant els darrers bimestres de l'any passat. Aquesta
evolució de les vendes, lleument pitjor del que s'esperava, ha
tingut poca incidència en el ritme de creixement de la produc
ció, alhora que ha augmentat el volum d'ocupació a la majoria
d'empreses. I és que malgrat aquest petit daltabaix, provocat
més per dificultats de finançament que no pas per un major re
traïment de la demanda, les perspectives de cara als propers me

sos són força esperançadores.
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Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1995 1996

1) Producció Igual 58 46 39 20 40 42 62
Saldo 35 14 -53 70 34 -18 5

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -0,04 -0,06 0,66 -0,36 -0,68 -0,97 -1,56

3) Vendes totals Igual 47 61 43 21 37 47 54

Saldo 46 24 -46 77 46 -15 -7

4) Vendes en el mercat interior Igual 47 51 53 21 40 35 50

Saldo 46 -2 -47 77 45 -31 2

5) Vendes en el mercat exterior Igual 45 56 37 58 49 43 67
Saldo 39 1 -43 39 29 -27 4

6) Preus de venda Igual 58 97 99 58 84 84 91

Saldo 42 -1 7 12 13 o

B) Situació al final del bimestre (/o)
7) Cartera de comandes Normal 87 40 37 80 70 55 90

Saldo -5 -35 -23 6 -30 -30 -10

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 59 58 62 65 61 57 81

C) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 81,4 80,2 78,1 82,5 83,1 78,6 78,4
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Els resultats dels dos primers bimestres, especialment del pri
mer, fins i tot han superat per baix laprevisió d'estancament de
la xifra de negoci avançada a final del 1995. En tot cas, durant el
segon bimestre elnivell d'activitat s'ha recuperat lleument. A
diferència d'altres sectors, l'estancament de les vendes es dóna
tant en el mercat interior com en les exportacions. En aquestes
condicions, no és d'estranyar que la feblesa de la demanda asso

leixi un protagonisme desconegut entre els factors que frenen la
producció. L'estancament dels preus de venda reflecteix aquesta
situació d'atonia de la demanda i unes previsions a curt termini

que, segons la cartera de comandes, són pitjors que les d'un any
abans. Totplegat ha incidit en una reducció de la capacitat pro
ductiva utilitzadamalgrat que les perspectives empresarials a

curt termini apunten una lleugera recuperació dels nivells d'acti
vitat.
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Indústria farmacèutica

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 proNincials)

Igual
Saldo

Variació en `)/0

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

52
32

58

34

39

-57

34

54

41

-46
58

35
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0,55

19

11

21

37

34
7

-0,29 -4,95 -0,52 -0,35 -0,56 -0,45
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-48

40

38

65
28

51

40

30

47

35

13

9

54

81 97

19 2

95

-3

80

-19

63

3
56
32
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13
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Els resultats força positius del primer quadrimestre s'inscriuen
en la tendència mantinguda durant el 1995. El lleuger augment
tant en termes de producció com de vendes es deu bàsicament
al major dinamisme de les exportacions. En tot cas, és un ritme
de creixement que ara per ara no genera nova ocupació ni una

major utilització de la capacitat productiva instal.lada.

L'evolució a l'alça dels preus de venda és un símptoma més,
donada la conjuntura en què es produeix, del bon moment que
viu el sector i de les esperançadores perspectives que es pre
veuen per als propers mesos, recolzades per la situació de la car

tera de comandes.
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(dades provincials)
1995 1996

Igual
Saldo

64
13

62
26

14

-63

12

72
64

-14
46
31

71
-5

Variació en % 1,57 1,34 0,21 0,70 -0,74 1,18 -0,68

Igual
Saldo

59
18

61
26

15

-62

9

71
64

-16
43
14

36
-44

Igual
Saldo

53
16

64
14

20
-66

16
64

65

-19

52
17

34
-51

Igual
Saldo

53
8

64

8

18
-61

17

66
70
-9

62

10

33

33

Igual
Saldo

41
53

88
11

86
13

98

2

94

-4

79

16

57
34

Normal
Saldo

72
13

70

6
75
-17

65
11

72

-10

80
-12

26
-65

Dies 59 53 49 62 47 75 53

82,7 82,9 76,6 87,1 78,6 82,5 80,5

Productes metà11ics

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)
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L'evolució de la indústria de Productes metà1.1ics durant els
primers bimestres d'enguany ve a confirmar els símptomes d'es
gotament de la capacitat de creixement manifestats inicialment a
les acaballes del 1995. Potser els indicadorsmés clars d'aquest
fet siguin la situació de la cartera de comandes a final de perío
de, que acumula ja tres bimestres consecutius amb saldos nega
tius i la capacitat productiva utilitzada, emmarcada en una ten

dència moderadament descendent.

Tot i un repunt inicial en termes de producció i d'ocupació, el
segon bimestre s'ha clos amb una reducció important del volum
de vendes en el mercat interior, parcialment compensada per
l'evolució de les exportacions i un estancament dels nivells de
producció i del nombre d'ocupats.
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Maquinària i material elèctric (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1995 1996

gn-fb
1) Producció Igual 25 15 13 16 39 51 27

Saldo 40 3 -27 31 -61 43 12

2) Nombre de persones ocupades Variació en °/. 0,73 0,96 1,39 1,49 -3,45 1,32 2,13

3) Vendes totals Igual 23 32 9 12 42 40 14
Saldo 30 24 -28 33 -31 38 24

4) Vendes en el mercat interior Igual 31 21 13 16 45 29 28

Saldo 18 -11 -34 27 -27 27 5

5) Vendes en el mercat exterior Igual 25 35 9 38 59 30 14
Saldo 50 45 -31 42 -5 49 22

6) Preus de venda Igual 59 54 83 82 83 38 59
Saldo 38 40 17 16 17 19 -5

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 61 61 41 44 59 30 72

Saldo -19 33 44 -17 -41 3 -8

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 52 53 54 38 57 67 67

C) Capacitat productiva utilitzada (`)/0) 84,4 88,6 86,1 89,7 86,5 82,5 89,4
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Una de les característiques d'aquest sector d'activitat és la
multiplicitat de branques que agrupa. Això fa que sovint els re
sultats globals aparentment no siguin massa representatius de
l'evolució dels diferents subsectors. En el període que ens ocu

pa, l'evolució global del sector ha estat moderadament positiva,
especialment en termes d'ocupació i de capacitat productiva uti
litzada, ja que passa a ser l'activitat productiva amb menys capa
citat ociosa. Pel que fa a les vendes, els resultats globals lleu
ment positius deixen entreveure situacions molt diverses.

Aquesta expansiva evolució de les variables més estructurals
no es correspon però, amb les perspectives a curt termini avan
çades pels empresaris, però sí que tenen relació amb la prevista
recuperació dels preus de venda.
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Automoció (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 (%)

1995

g-jn *1-

1996

nv-ds gn-fb mç-ab

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

10
83

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

10

83

33
58

12

83

87

-7

11 8 8 7 13

45 -48 84 -82 79

8
37

-0,38 0,05 -0,37 -0,52 0,41

31 8 10 7 29

66 -90 39 -79 56

17 9 12 8 31

39 -84 37 -82 56

12 11 10 6 10

88 -87 81 -77 75

44 39 40 24 36

56 56 56 36 48

13
31

14
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13
36
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43

Dies

10
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-66 -1 -1 1 77
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Si hi ha un sector industrial que presenta uns resultats positius
sense excepció durant el primer quadrimestre, aquest és el de
l'Automoció. Ni un saldo negatiu. Tant les vendes com la pro
ducció han estat superiors a les d'un any enrere. El mateix es
pot dir dels nivells d'ocupació i dels preus de venda. I si són ac

ceptables els resultats del primer quadrimestre, les previsions de
cara als propers mesos no ho són menys. El temor a una compe
tència estrangera creixent i cada cop més consolidada es veu

compensada per una demanda interna més receptiva i amb més
capacitat adquisitiva gràcies a uns menors costos fiscals i finan
cers.
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II. Finances





Sistema bancari

Dipòsits i crèdits
Milers de milions de pessetes Variació (°/0) Dipòsits/Oficina

Àmbit
territorial

31-111-1995 30-V1-1995 30-IX-1995 31-XII-1995
31-111-1996

(avanç)
31-XII-1995/
30-IX-1995

31-XII-1995/
31-XII-1994

(milions de pies.)
31-XII-1994 31-XII-1995

9.360 9.606 9.696 10.092 4,1 7,9 1.952,1 2.066,8Prov. Barcelona
Resta Catalunya 2.109 2.164 2.214 2.233 0,9 7,9 1.056,2 1.120,4
Total Catalunya 11.469 11.770 11.910 12.325 - 3,5 7,9 1.692,0 1.792,5

Prov. Madrid 11.352 11.945 12.481 13.943 11,7 21,0 3.073,5 3.507.7
Total Espanya 54.161 55.911 57.310 60.096 60.654 4,9 12,1 1.506,5 1.657,8

Prov. Barcelona 6.475 6.653 6.726 6.935 3,1 38,2 1337,6 1.420,2
Resta Catalunya 1.566 1.600 1.600 1.646 2,9 7,2 783,6 825,9
Total Catalunya 8.041 8.253 8.325 8.581 3,1 8,0 1.176,8 1.248,0

Prov. Madrid 10.778 11.155 11.289 11.605 - 2,8 6,6 2.903,5 2.919,5
Total Espanya 41.932 43.059 43.498 44.608 44.733 2,6 6,7 1.157,0 1.211,6

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Elaboració pròpia.

Es manté estable la demanda de crèdit bancari i es consolida
la tendència descendent dels tipus d'interès.

De l'evolució de les principals magnituds referides al sistema
bancari durant els primers mesos d'enguany destaca, de forma
inapellable, el procés de reducció dels tipus d'interès. Procés
afavorit per la consistència de la tendència descendent dels tipus
oficials i del tipus d'intervenció del Banc d'Espanya, que en poc
més de quatre mesos l'ha retallat en gairebé dos punts.

Tot i que ha estat un procés força generalitzat entre les enti
tats de crèdit, la seva traslació alclient final no ha estat, en ter

mes generals, ni immediata ni de la mateixa intensitat. En
aquest sentit, els clients de bancs i caixes que primer han notat
aquest descens del preu del diner han estat els de passiu i, en se
gona instància, els demandants de crèdits hipotecaris.

S'haurà d'esperar als propers mesos per començar a copçar
l'impacte que la consolidació d'aquest procés tindrà sobre les
decisions de consum i d'estalvi de les famílies. A banda d'això,
l'evolució del primer trimestre pel que fa a lademanda de crèdit
bancari per part del sector privat s'ha mantingut en la tendència
de final de l'any passat, gràcies al dinamisme de la demanda de
crèdit hipotecari, que continua guanyant quota de mercat.

%
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Contractació de valors i de derivats

Volum eiectiu negociat a les borses de comerç
Milers de milions de ptes. Núm. índex (1986 = 100)

1984 143,5 411,7 39,4 18,5
1985 118,3 699,1 32,5 31,4
1986 364,1 2.226,5 100,- 100,-
1987 791,1 3.918,0 217,3 176,0
1988 592,8 2.587,2 162,8 116,2

1989 550,6 4.022,7 151,2 180,7
1990 530,1 4.130,6 145,6 185,5
1991 574,3 4.206,0 157,7 188,9
1992 466,7 4.497,7 128,2 202,0
1993 497,9 7.287,1 136,7 327,3

1994 943,5 11.798,2 259,1 529,9
lr. tr. 186,6 3.675,8
2n. tr. 326,1 3.000,3
3r. tr. 266,9 2.587,4
4t. tr. 164,0 2.534,7

1995 1.098,6 10.924,1 301,7 490,6

lr. tr. 168,3 2.575,6
2n. tr. 176,6 2.604,0
3r. tr. 259,1 2.542,2
4t. tr. 494,6 3.202,3

1996
lr. tr. 585,4 5.968,0

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

Variació (°/0) Barcelona Madrid

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

247,8
16,4

131,7
-7,4
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Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona
milers de milions de pessetes
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Els mercats de renda variable són els primers beneficiats
de la retallada del preu del diner.

El volum de negociació efectiva a les borses espanyoles du
rant el primer trimestre d'enguany ha registrat un creixement
espectacular, assolint màxims històrics. Uns resultats empresa
rials del 1995 a l'alça, la contenció de la inflació i la tendència
descendent dels tipus d'interès són alguns dels factors, junta
ment amb els resultats de les eleccions generals del 3-M, que ex

pliquen aquesta evolució tan favorable. Però, com ja és habitual
i no deixa d'ésser un contrasentit, aquesta favorable conjuntura
del mercat de renda variable es deu bàsicament a la negociació
d'un volum cada cop més elevat d'efectes públics de renda fixa.
Fins el punt que en termes absoluts i per l'acumulat del trimes
tre, el volum efectiu negociat de renda fixa, incloses les obliga
cions d'empreses, ja supera el volum negociat de renda variable.

Pel que fa a la contractació a la borsa de Barcelona, el creixe
ment interanual en termes relatius del primer trimestre, com ja
va succeir en acabar l'any 1995, ha estat notablement superior al
de la borsa de Madrid, fet que li permet mantenir la quota de
mercat assolida l'any passat.



Contractació al MEFF Renda Fixa
Said

1990
1991
1992
1993

1994
lr. tr.

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

1995
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1996
lr. tr.

188.744

1.005.781
2.218.693
8.147.342

19.735.329
5.831.642
5.717.868
4.397.843
3.787.976

19.082.635
6.250.015
5.417.183
3.753.102
3.662.335

5.937.754

12.274
33.095
45.637
190.057

489.780
123.717

145.407
128.187
92.469

679.807
158.196
187.758
169.952
163.911

288.008

5.752
19.411
37.378
270.245

240.401
431.350
406.507
296.045
240.401

149.191
342.179
107.699
132.505
149.191

188.625

*El valor nominal de cada contracte és de 10 milions de pessetes. A partir de juny del 1995,
s'hi introdueixen contractes d'un valor nominal de 100 milions.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració del mercat del MEFF.

Variació (°/0)
Nombre

d'operacions Saldo viu

lr. tr. 1996/4t. tr. 1995 62,1 -

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995 -5,0 -

31-111-1996/31-XII-1995 - 26,4
31-111-1996/31-111-1995 - -44,9

Volum trimestral contractat
milions de contractes

7

4 -

199:, I996

L'evolució alcista del nombre d'operacions posa de relleu
la creixent acceptació i el dinamisme del mercat de derivats.

Les succesives retallades dels tipus d'interès oficials durant els
primers mesos d'enguany han condicionat notablement el volum
d'operacions al Mercat de Futurs. Deixant de banda aquest fac
tor conjuntura! cal destacar l'important paper que juga en la
operativa diària del mercat una base d'operadors i clients en ex

pansió, juntament amb una evolució constant dels productes que
es negocien.
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III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* prov. de Barcelona)
Període

_ , ,
111="141 Baixes

1984 92.130 n.d. n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
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
lr. tr. 34.448 18.456 15.992
2n. tr. 40.732 21.850 18.882
3r. tr. 36.949 19.836 17.113

4t. tr. 40.827 27.910 12.917

1995 146.294 72.041 74.253
lr. tr. 37.843 19.906 17.937
2n. tr. 42.289 16.446 22.843
3r. tr. 30.044 10.864 19.180
4t. tr. 36.118 21.825 14.293

1996
lr. tr. 38.188 14.976 23.212

* Exclosos ciclomotors.
Font: Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona. Les dades de matriculacions anteriors
al 1988 provenen del Boletín de Estadística yCoyuntura (COCINB).

Variació Matriculacions Baixes Saldo

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

0,9
-4,4

-24,8
-18,2

29,4
14,4

Al primer trimestre d'enguany, el nivell de matriculacions
se situa lleugerament per sobre del d'ara fa un any,
quan el Pla Renove estava en marxa.

Analitzar el comportament de les matriculacions als últims
dos anys implica tenir en compte un seguit de mesures excepcio
nals de diverses característiques. Així, si l'any passat i l'anterior,
les vendes de vehicles -de turismes principalment, però també
de vehicles industrials- es veieren esperonades pels correspo
nents i successius plans Renove, al 1996 hem de parlar de la re
ducció parcial de l'impost de matriculació. A més, en tots els ca

sos, hem de tenir en compte les múltiples i diverses ofertes dels
fabricants i venedors per atraure compradors. Finalment, hem
de considerar també comha canviat l'accés al finançament i el
seu cost per adquirir un nou vehicle.

Matriculació de turismes a Barcelona

1988 17.699 18.041 14.697 17.406 67.843
1989 18.065 20.450 15.321 16.961 70.797
1990 15.182 15.955 11.615 11.271 54.023
1991 11.782 14.148 11.047 12.602 49.579

1992 14.438 14.229 10.067 11.452 50.186
1993 7.748 11.141 9.156 9.434 37.479
1994 9.872 10.451 10.222 9.552 40.097
1995 10.058 11.273 7.848 9.521 38.700
1996 9.853

Font: Departament d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
lr. tr. 1996/1r. tr. 1995 -2,0
1995/1994 -3,5

milers de vehicles

260

240-

220

200

180 -

160 -

140-

120

Vehicles matriculats (prov.)
variació %

20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

total acumulat darrers dotze mesos

- taxa de variació interanual (%)

-40

A manca de pla Renove, tots els altres factors són els que han
permès de mantenir un nivell de matriculacions durant el primer
trimestre d'enguany similar o lleugerament per sobre del d'ara
fa un any. En tot cas, les dades permeten apuntar a un creixe
mentmoderat, més encara si tenim en compte que la part de
matriculacions que correspon a empreses de lloguer de cotxes ja
no són tan importants com temps enrere. Per altra banda, el
descens del nombre de vehicles donats de baixa -fet que acce

lera el creixement del parc amb un mateix volum de matricula
cions- s'explica bàsicament per la renovació assolida en els
darrers anys amb el Pla Renove, i posa de manifest també el
potencial de creixement del parc, com a mínim a nivell provin
cial i pel conjunt de vehicles, tot i l'elevada dotació de vehicles
per mil habitants. I és que estem parlant d'un augment net del
parc provincial pròxim als 20.000 vehicles trimestrals.
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Consum d'energia i aigua

Consum d'electricitat

índex
85=

Total

1984
1985

1986
1987
1988

1989
1990

1991

1992
1993

1994
lr. tr.

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

1995

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

1996
1r. tr.

Estructura d'usos (Gwhj

97,9
100,-
102,2
113,6
117,8

126,3
127,4
135,2
145,5
139,9

138,9

142,0

3.470,3
3.544,2
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
1.267,4
1.196,2
1.268,4
1.190,7

5.031,2
1.288,7
1.248,6
1.265,0
1.222,1

1.332,4

1.155,0
1.113,3
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
444,8
376,9
351,5
349,7

1.577,8
431,9
404,3
358,6
375,4

449,5

Comercial
t

•

2.180,3
2.297,7
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
783,1
781,3
878,2
798,4

3.280,9
813,6
799,9
863,2
804,1

841,5

135,0
133,2
129,2
146,3
135,9

138,4
149,2
139,8
153,0
163,7

158,8
39,5
38,0
38,7
42,7

172,5
42,2
44,4
43,3
42,6

41,4

Font:Dades d'ENHER, FECSA iHECSA recollides ifacilitades pel Departament d'Estadísti
ca de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

3,5
2,2

4,1
3,6

3,4
1,2

-1,8
8,6

A banda del propi creixement econòmic, un hivern força rigurós
i plujós en comparació amb els anys anteriors dispara el consum
de gas i d'electricitat.

Les dades de consum energètic durant el primer trimestre
presenten uns increments interanuals fora del corrent: un 7,5
per cent en el consum de gas canalitzat i un 7,2 per cent pel con
junt de l'electricitat. En tots dos casos, el principal motiu,
-a banda de l'efecte de l'any de traspàs- són les condicions
climàtiques.
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1995 1996
10

En efecte, hem tingut un hivern fred en comparació amb els

anteriors, i això es reflecteix clarament en aquest tipus de con

sum, i especialment en el d'electricitat per a usos domèstics, que
arriba, per a aquest trimestre, a un increment de més del quinze
per cent.



Consum

~
de gas canalitzat

Núm. índex
19

Cousum/hab.
'es)

..

ons

1984 1.906,3 94,2 1.074,9
1985 2.024,4 100,- 1.150,1
1986 1.967,8 97,2 1.125,4
1987 2.083,6 102,9 1.203,4
1988 2.047,2 103,1 1,197,3

1989 2.141,9 105,8 1.269,3
1990 2.188,9 108,1 1.316,1
1991 2.525,4 124,7 1.536,6
1992 2,626,0 129,7 1.606,1
1993 2.602,5 128,6 1.595,8

1994 2.526,1 124,8 1.551,7
lr. tr. 982,7
2n. tr. 668,5
3r. tr. 379,1
4t. tr. 495,8

1995 2.436,0 120.; 1.509,3
lr. tr. 870,2
2n. tr. 673,5
3r. tr. 380,7
4t. tr. 511,7

1996
lr. tr. 935,4

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

Variació (%) Gas canalitzat

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

7,5
-3,6

Tot i els efectes d'aquest factor estacional, el cert és que el
creixement de l'activitat productiva també afavoreix un augment
del consum, com es veu més especialment en el consum d'elec
tricitat per a usos comercials i industrials, menys alterable per
elements climàtics que el domèstic, i que presenta un increment
del 3,4 per cent, sempre en comparació amb el primer trimestre
del 1995. Aquesta variació és encara més important si tenim en

compte que en el període de referència, l'increment interanual
que hi hagué aleshores ja fou del 3,9 per cent. És a dir, que no

es tracta d'un augment del consum imputable en part a compen
sar creixements minsos en el període de referència, sinó que
correspon realment a un augment netdel consum. En aquest
sentit, augment d'activitat de les petites indústries i tallers
ubicats a la ciutat i l'ampliació de l'oferta comercial -pensem
en les inauguracions de grans complexos lúdico-comercials
de l'any passat- afavoreixen aquesta evolució del consum.

Consum d'aigua

INITotalNúm. índex

Estructura d'usos (hm3)

omès
•

Comercial

1985 100,- 138,9 78,6 47,2 13,1
1986 98,7 137,1 80,0 44,6 12,5
1987 99,4 138,1 80,0 45,2 12,8
1988 101,2 140,5 82,0 46,0 12,5

1989 105,1 146,0 83,5 49,6 12,9
1990 100,1 139,0 81,4 46,0 11,6
1991 99,4 138,1 81,7 44,2 12,2
1992 94,9 131,8 79,9 40,8 11,0
1993 89,1 123,7 76,9 35,7 11,1

1994 87,0 120,9 76,2 34,6 10,2
lr. tr. 28,8 19,1 7,5 2,3
2n. tr. 30,6 19,7 8,5 2,4
3r. tr. 31,5 19,1 9,5 2,8
4t. tr. 30,0 18,3 9,0 2,7

1995 85,9 119,3 75,7 33,4 10,2
lr. tr. 29,3 19,4 7,8 2,1
2n. tr. 30,8 19,7 8,4 2,6
3r. tr. 30,2 18,7 8,7 2,8
4t. tr. 29,1 17,9 8,6 2,7

1996
1r. tr. 28,3 19,0 7,4 1,9

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

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Altres

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

-3,2
-1,3

-2,0
-0,5

-5,3
-3,2

-6,6
-0,6

Quant al consum elèctric de tracció, aquest sí que es veu afec
tat per efectes de compensacions de les variacions de períodes
anteriors, ja que la lleugera disminució de 11,8 per cent del pri
mer trimestre del 1995 s'ha de comparar amb la que hi hagué
un any abans, que fou d'un creixement del 6,7 per cent, tot i que
enguany ha entrat el servei la línia 2 de Metro. Per evitat aques
tes oscillacions estacionals, és més ajustat, a l'hora d'analitzar
les dades, de considerar l'acumulat dels darrers dotze mesos. En

aquest cas, sí que es dóna un increment en tots els tipus d'usos
d'electricitat, amb un promig d'un 1,9 per cent. En el cas del gas
canalitzat, l'augment interanual dels darrers dotze mesos és del
3,6 per cent. Així, tots dos consums s'ajusten moltmés a l'evolu
ció de l'activitat econòmica pròpiament dita, i que correspon a

un creixement més moderat que l'any passat.
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Preus de consum

Índex general
1111ffliMal

de preus de
Febrer

consum

NEM
(1992 = 100)
Abril IMMIIIIM Juliol A ost

(Prov
Oc

Barcelona/Espanya)
Nov,

..,

1

1992 B - - - - - - - - - -
- 102,2

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

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

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

1995 B 113,2 113,7 114,3 114,8 114,9 114,9 114,9 115,0 115,5 115,8 116,0 116,6
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
E 117,5 117,8 118,2 118,9

Nota: Les dades dels últims tres mesos són provisionals.

Variació (%) març 96/des. 95 març 96/març 95 des. 95/des. 94

Prov. Barcelona 1,5 3,6
Catalunya 1,5 3,7
Espanya 1,2 3,4

- subjacent 1,5 4,2
Prov. Madrid 1,0 2,9
UE 1,0 2,7

La contenció de preus als primersmesos d'enguany permet
assolir al març el mínim histèric del 3,4 per cent de variació
interanual.

Durant els primers mesos de l'any, l'evolució dels preus ha es

tat marcada per un aumgent moderat, que ha permès que la va

riació interanual assolís un dels mínims històrics dels últims de
cennis. De fet, ens hem de remuntar a final dels anys 60 per
obtenir increments de preus tan moderats. Tanmateix,val a dir
que el 1996 ha estat un dels pocs últims anys en què no hi ha
hagut als primers mesos factors excepcionals que hagin contri
buït a una alteració general dels preus. En efecte, en alguns
anys anteriors s'havien donat modificacions del tipus general de
l'IVA -o determinades variacions de preus agrícoles, com a

conseqüència d'aplicacions de normatives comunitàries o de fac
tors climatològics excepcionals- que repercutien en els preus
globals i que condicionaven l'evolució de tot l'any.Aquest cop,
no ha estat així i en només tres mesos -de desembre amarç-,
hem passat d'una taxa interanual del 4,3 a un 3,4 per cent, i l'a
cumulat del primer trimestre se situa a un 1,2 per cent, contra
un 2,1 de l'any passat.
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Acumulat anual prov. Barcelona
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Tanmateix, a partir d'abril, alguns elements no previsibles
-fins i tot d'altres països- han pressionat a l'alça el preu de
molts productes alimentaris, tot i que cal esperar que es tornin a

moderar cap a l'estiu, sobretot a tenor de la bona collita que es
preveu més encara si la comparem amb la de l'any passat,
afectada per la sequera- i que, per tant, aquest rebrot inflacio
nista quedi neutralitzat.

De fet, el que més corrobora aquest redreçament cap a la mo

deració de preus és el nivell de la inflació subjacent, que manté
una fèrria tendència a la baixa i ha davallat d'una taxa intera
nual del 4,8 per cent en acabar el 1995 a un 4,2 per cent al març
i a un 3,7 per cent al maig.



variació interanual

5 -

4 -

11111l111111111111111111111111111

0

1992 1993 1994 1995 19%

acumulat anual 1996

gn fb mç ab mg jn j1 ag st oc nv ds

Catalunya Espanya UE Subjacent

Amb aquestes dades, cal esperar que, en termes de conver

gència amb la Unió Europea, el 1996 sigui un bon any per re
duir el diferencial de preus de consum i compensi la neutralitat
que va tenir el 1995 en aquest sentit.

IPC per components
març 96/des. 95 març 961mar 95 des.95/d

Catalunya
Alimentació
Vestit

Habitatge
Parament llar
Medicina
Transport
Cultura
Altres

Total

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

1,5

Alimentació
Vestit
Habitatge
Parament llar
Medicina
Transport
Cultura
Altres

Total

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

1,2

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

3,7

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

3,4

4,4
2,4
4,9
3,9
3,8
4,8
4,7
4,4

4,3

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

4,3

A la província de Barcelona i a Catalunya, l'evolució és força
similar a ladel conjunt d'Espanya i tot just presenta petites va
riacions d'una o dues dècimes per sobre d'aquesta. Amb tot, les
petites diferències entre territoris es compensen amb el temps, i
el cas és que l'índex general en base a 1992 és, al mes d'abril,
exactament el mateix a la província de Barcelona que a Espa
nya. I és que l'estructura de consum i les polítiques de preus
tendeixen a igualar-se a tot el país, i les diferències de variacions
de preus entre comunitats són poc rellevants, amb l'excepció de
les originades per esdeveniments puntuals de gran transcendèn
cia, com foren els Jocs o l'Expo de Sevilla.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

1984 453.600 100,- 255,8
1985 462.700 102,0 262,9
1986 500.406 110,3 286,2
1987 542.221 119,5 313,2
1988 581.909 128,3 340,3

1989 604.896 133,4 358,5
1990 625.793 138,0 376,0
1991 656.371 144,7 399,4
1992 675.215 148,9 413,0
1993 666.388 146,9 408,6

1994 650.057 143,3 402,6
lr. tr. 167.635
2n. tr. 166.745
3r. tr. 145.135
4t. tr. 170.542

1995 622.585 137,3 385,6
lr. tr. 163.835
2n. tr. 157,048
3r. tr. 138.590
4t. tr. 163.112

1996
lr. tr. 162.569

Font: Dades facilitade per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració
pròpia a partir de les dades de població.

Variació (%)

lr.tr. 1996/1r. tr. 1995 -0,8
1995/1994 -4,2

S'atenua el ritme de disminució del volum de recollida

d'escombraries, alhora que continua l'expansió de la recollida

selectiva, tot i que només representa una mínima part del total.

Després d'un any 1995 en què la recollida d'escombraries va
disminuir de més d'un quatre per cent en relació amb l'any
anterior, la dada del primer trimestre d'enguany -una disminu
ció del 0,8 per cent i gairebé el dos per cent si es descompta el
dia de més d'enguany- sembla avançar que s'ha assolit un mà
xim en el ritme de caiguda, tot i que encara no es pot preveure
una tendència a l'estabilitat. A tall d'exemple, però, remarquem
que la recollida d'aquest trimestre és molt similar a la que hi ha
gué al mateix trimestre del 1990.
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Recollida selectiva (vidre, paper i envasos) (tones)

1993 n. d. n. d. n. d n. d 13.311
1994 4.060 3.920 3.517 4.104 15.601
1995 4.202 4.069 3.336 5.017 16.625
1996 5.121

Nota: Envasos només inclosos a partir de 1995.

Escombraries domiciliàries recollides
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Amb tot, elque sí sembla que canvia, i a ritmes francament
elevats, és la recollida selectiva.Tot i que només representa un

tres per cent del total, el seu creixement no deixa de ser relle
vant, en especial quant a canvis de comportament i augment de
qualitat de vida. Així, l'increment global de la recollida de pa
per, envasos i vidre en relació amb els tres primers mesos del
1995 és de quasi el 22 per cent, del qual el vidre creix molt lleu
ment -l'ús dels contenidors especials ja està molt arrelat a la
ciutat- i paper i envasos de l'ordre del 60-70 per cent.



IV. Transport, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Tràfic de

Període

mercaderies pel port de Barcelona

Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlidsTotal

Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada

todelele~11.‘
Sortida Entrada

N' ex (1977=100) milers de tones illell~milegar
1984 145,0 106,1 7.940 10.215 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.021
1985 134,6 108,2 7.372 10.413 3.967 1.953 247 5.493 3.158 2.939
1986 121,4 111,1 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.348
1987 113,9 110,5 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.840
1988 112,0 122,9 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.150

1989 114,1 123,6 6.248 11.896 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.857
1990 98,0 131,6 5.368 12.669 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.862
1991 95,9 135,6 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.525
1992 97,3 135,1 5.330 13.008 4.257 3.343 388 7.140 684 2.222
1993 95,1 129,4 5.216 12.466 3.969 2.947 361 7.298 887 2.132

1994 127,3 139,3 6.974 13.415 5.065 3.473 225 7.810 1.685 2.878
lr. tr. 1.259 3.220 882 749 42 1.944 335 697
2n. tr. 1.883 3.517 1.414 903 86 2.052 383 770
3r. tr. 1.705 3.025 1.243 782 57 1.706 405 714
4t. tr. 2.127 3.645 1.526 1.040 40 2.108 561 697

1995 145,1 153,5 7.949 14.782 5.428 3.973 284 7.931 2.237 2.878
lr. tr. 1.968 3.880 1.306 935 92 2.248 569 697
2n. tr. 1.961 3.651 1.410 1.041 95 1.840 457 770
3r. tr. 1.983 3.420 1.331 1.007 64 1.699 588 714
4t. tr. 2.037 3.831 1.382 990 33 2.144 623 697

1996
lr. tr. 2.053 3.901 1.340 1.004 56 2.225 658 671

Nota: A partir de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trànsit de la mercaderia ino segons documents. Aquesta taula nomanté la sèrie homogènia, però sí que ho fan les variacions.
Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Total

Sortides Entrades

Total Cabotatge Exportacions Total Cabotatge Importacions
lr.tr. 1996/1r. tr. 1995

Total 4,4 -9,4 9,0 0,5 -1,8 0,9
Càrrega General 2,6 -6,9 7,0 7,4 2,1 8,3
Líquids a doll -39,6 22,2 -44,4 -1,0 -2,7 -0,7
Dolls sòlids 15,6 -25,8 22,0 -3,7 -15,8 -3,4

1995/1994

Total 14,0 -2,8 21,6 10,2 -25,5 17,5
Càrrega General 7,2 2,1 9,8 14,4 -1,3 17,7
Líquids a doll 26,3 -34,1 64,1 1,5 -35,5 10,9
Dolls sòlids 32,8 -17,7 47,4 35,0 -16,1 37,4

Un primer trimestre amb un increment més moderat
que l'any passat, tot i que alguns dolls sòlids i el conjunt
de la càrrega general creixen al voltant del cinc per cent.

Durant el primer trimestre d'enguany, el tràfic total de merca

deries pel port de Barcelona ha tingut un creixement global de
11,8 per cent en comparació amb el mateix període del 1995.
Aquesta variació pot semblar força minsa per ella mateix, sobre
tot si la comparem amb l'evolució que hi hagué l'any passat,
amb un increment interanual de quasi el dotze per cent, o fins i
tot l'anterior, amb un augment de més del quinze per cent. De
tota manera, tot i que la desacceleració del creixement és un fet,
cal fer algunes observacions que matisin aquest resultat.

En primer lloc, cal recordar que el fort increment de l'any
passat va venir produït en gran partper algunes partidesmolt
concretes de dolls, centrades en les exportacions de ciment, grà
cies a uns preus i una qualitatmolt competitius internacional
ment, i a les importacions de fava de soja i de blat de moro,
base de pinsos i farratges, i que foren elevades coma conse

qüència de la mala collita a Espanya causada per la sequera en

moltes de les zones productores. En aquests sentit, recordem
que al 1995 les importacions de Dolls sòlids van augmentar un
37 per cent sobre l'any anterior, i les exportacions, un 47 per
cent. Davant d'aquests nivells de referència, és perfectament
previsible que enguany el tràfic d'aquests grans agregats s'esta
bilitzi o fins i tot disminueixi.
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Distribució del tràfic de mercaderies (1r. tr. 1996)

1. Gas natural
2. Fuel, gasolina i gasoil
3. Gasos energètics del petroli
4. Resta productes petrolífers
5. Olis i greixos
6. Ciment i clínker
7. Llavors i grans

8. Minerals
9. Ferralla

10. Carbons
11. Fosfats i adobs
12. Potassa
13. Productes químics
14. Productes siderúrgics

15. Fustes
16. Altres materials de construcció
17. Fruites, hortalisses i Ilegums
18. Vins, begudes, alcohols i derivats
19. Sal
20. Conserves i peix congelat
21. Tabac, cafè i cacau

22. Altres productes alimentaris
23. Paper i pasta
24. Maquinària i recanvis
25. Automòbils i peces
26. Altres productes metaIlúrgics
27. Resta mercaderies
28. Tares

Total

Font: Autoritat Portuària de Barcelona. Dades provisionals.

Valors absoluts (tones)
Sortida Entrada Sortida Entrada

Cabotat e Ex ortació Cabotat e 1m ortació Cabotatge Exportació Cabotatge Ini

O O 11.950 1.162.734 2,6 33,7
1.065 O 140.960 459.268 0,2 30,6 13,3
6.390 O 5.513 49.038 1,4 1,2 1,4
1.704 2.094 114.765 57.126 0,4 0,1 24,9 1,7
3.645 29.357 1.128 72.707 0,8 1,8 0,2 2,1
46.910 544.843 8.592 86.525 10,0 33,9 1,9 2,5
27.463 10.132 832 470.622 5,9 0,6 0,2 13,7

1.259 9.733 8.115 30.406 0,3 0,6 1,8 0,9
98 119 11.051 2.146 0,0 0,0 2,4 0,1
71 541 24 45.339 0,0 0,0 0,0 1,3

1.838 1.400 43 8.964 0,4 0,1 0,0 0,3
14.693 97.005 0 918 3,1 6,0 0,0
31.901 198.839 26.543 198.479 6,8 12,4 5,8 5,8
12.487 31.282 123 100.720 2,7 1,9 0,0 2,9

3.704 10.457 1.946 21.756 0,8 0,7 0,4 0,6
28.480 103.972 778 22.315 6,1 6,5 0,2 0,6
6.107 11.886 11.380 26.757 1,3 0,7 2,5 0,8

27.906 27.822 2.858 22.041 6,0 1,7 0,6 0,6
352 351 O 75 0,1 0,0 0,0

6.893 10.340 1.081 16.940 1,5 0,6 0,2 0,5
2.069 15.170 549 52.309 0,4 0,9 0,1 1,5

44.903 30.234 2.297 80.184 9,6 1,9 0,5 2,3
6.746 72.232 1.927 40.916 1,4 4,5 0,4 1,2
9.324 53.635 2.888 47.717 2,0 3,3 0,6 1,4
22.321 92.382 6.054 52.099 4,8 5,7 1,4 1,5
1.139 5.464 158 9.934 0,2 0,3 0,0 0,3

81.045 150.716 33.066 211.675 17,3 9,4 7,2 6,1
77.824 97.997 65.504 97.060 16,6 6,1 14,2 2,8

468.337 1.608.003 460.575 3.447.770 100,- 100,- 100,- 100,-

En segon lloc, un altre condicionant a tenir en compte és el
conjunt de les tares, que s'inclouen en el còmput total del tràfic,
però que desglossem en la taula detallada dels principals pro
ductes. Així, en aquest primer trimestre, arriba a prop de
340.000 tones, un 28 per cent menys que el mateix trimestre del
95. I si descomptéssim aquesta partida del tràfic total -tot i que
les dades són encaraprovisionals-, l'increment del conjunt de
mercaderies ja no seria de l'1,8 per cent, sinó del 4,5 per cent,
una xifra molt més pròxima al que hom pot esperar si es té en

compte l'evolució global de l'economia espanyola i del tràfic
marítim mundial.

Un cop establert aquest marc general i aquestes dues matisa
cions, analitzem l'evolució dels principals agregats durant aquest
primer trimestre.
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El tràfic de ciment -principalment exportacions- continua
la tònica expansiva i ja concentra, en els darrers dotze mesos,
més de 2,3 milions de tones.

En general, continua el degoteix a la baixa del tràfic de cabo
tatge, en benefici de l'exterior: el primer ha disminuït un 3,3 per
cent, mentre que el segon ha augmentat un 5,8 per cent i repre
senta el 85 per cent del total. En aquest sentit, la importància
dels epígrafs de Llavors i grans i de ciment -a banda dels pro
ductes energètics i químics- afavoreixen aquest increment del
tràfic internacional, ja que, tot i l'elevat nivell de l'any passat,
continuen augmentant: per un cantó, el tràfic de ciment -quasi
tot exportacions- s'incrementa en només aquests tres primers
mesos d'un 36,5 per cent, que equival a un augment de més de
180.000 tones, i concentra, per a aquest primer trimestre, 111,5
per cent del tràfic total de mercaderies. Per altra banda, en la
càrrega i descàrrega de productes agrícoles a doll -principal
ment importacions-, s'observa un canvi de composició: la cai
guda de la farina de soja i del blat de moro es veu compensada
pel fort increment de la melca i el sègol. Així, en el seu conjunt,
el seu tràfic no varia sensiblement en relació amb el del mateix
període de l'any passat i assoleix una xifra d'unes 480.000 tones.

Gràcies a l'evolució d'aquests productes, el conjunt del tràfic de
Dolls sòlids augmenta un cinc per cent, i compensa la lleugera
caiguda d'altres mercaderies, com ara les potasses.



Tràfic de contenidors

1984 325.592 174,6
1985 352.799 189,2
1986 340.870 182,8
1987 385.318 206,6
1988 409.542 219,6

1989 439.969 235,9
1990 447.920 240,2
1991 488.917 262,2
1992 552.309 296,2
1993 501.146 268,8

1994 605.356 324,6
lr. tr. 127.164
2n. tr. 143.511
3r. tr. 144.445
4t. tr. 190.236

1995 689.324 369,7
lr. tr. 168.002

2n. tr. 178.773
3r. tr. 166.731
4t. tr. 175.818

1996
lr. tr. 168.538

Nota: A partir de 1995, les dades es comptabilitzen segons data de trànsit de la mercaderia
i no segons documents. Aquesta taula nomanté la sèrie homogènia, però sí que ho fan
les variacions. Les dades delsdarrers 12 mesos són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Teus

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995

1995/1994
0,3

13,9

En elcapítol de Líquids a doll, en aquest primer trimestre es

produeix una lleugera disminució del 2,5 per cent, causada prin
cipalment per l'evolució dels hidrocarburs, que decrementen el
seu tràfic en quasi un tres per cent, tot i que gas natural i gasoli
na augmenten, però no arriben a compensar la caiguda del fuel i
dels gasoils. Tanmateix, recordem que per a aquest tipus de
dolls, les dades referides a curts períodes de temps—en aquest
cas, ho seria un trimestre— son fortament susceptibles de sofrir
estacionalitats, pel fet d'atribuir a un període o a un altre l'en
trada o no d'un vaixell de gran tonatge.

De tota manera, val la pena assenyalar el creixement moderat
però continu de les importacions de gas natural, una tendència
en consistència amb l'evolució del consum i amb l'ampliació de
la xarxa de canalització. El tràfic portuari d'aquest producte
arriba a representar una cinquena part del tràfic total del primer
trimestre.

Tràfic de contenidors
(sèrie nohomogènia)

milers de Teus variació (%)
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La Càrrega general, tot i l'atonia de la demanda interna,
creix més —gràcies a les exportacions— que la resta

de grans agregats.

L'altre principal component que explica l'augment de tràfic
global és la càrrega general, que s'incrementa un 4,6 per cent
sobre el primer trimestre del 95, i en especial les exportacions,
amb un nou per cent. Aquesta evolució superior a la del conjunt
de la càrrega —tot i ser també clarament inferior a la de l'any
passat— posa de manifest el dinamisme que manté el teixit em
presarial de tota la zona d'infuència del port, tot i l'atonia del
creixement a nivell mundial.

Així, és especialment rellevant el tràfic de Productes siderúr
gics, principalment importacions, que augmenta un 25 per cent
sobre els tres primers mesos de l'any passat; el de Maquinària i

recanvis, amb un increment de més del deu per cent o el de Pa

per i pasta de paper, amb més d'un vuit per cent de creixement.
També és de remarcar l'increment de l'exportació d'automòbils,
en consonància amb la recuperació de les vendes al conjunt de
països europeus.

Si a aquesta bona evolució de productes basics per al conjunt
de la indústria hi afegim el fet que les exportacions augmenten
força per sobre de la mitjana, tenim un indici prou positiu per
veure que el nivell d'activitat econòmica, tot i alentir el seu crei
xement, continua a unes taxes clarament positives.

Finalment, la càrrega contenidoritzada no sofreix a penes cap
variació quant a nombre de contenidors, però sí en canvi que
augmenta més d'un dos per cent si la mesurem en tones. Aquest
fet, afegit al que ja hem comentat de disminució de les tares, im
plica quemillora el grau d'aprofitament dels contenidors, això
és, que van més plens i que la proporció de buits —sempre ine
vitable,quan la balança d'entrades i sortides no és perfectament
equilibrada— és menor que un any abans. Un bon símptoma de
la progressiva consolidació del procés d'expansió cap a nous

mercats desenvolupats d'ençà el 1994.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals aeroports espanyols

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies a l'aeroport de Barcelona

Períod

Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)
, Interior Internacional Interior Internacional Interior Internacional

1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
1988 96.263 61.427 34.836 7.234 4.752 2.482 55.622 30.575 25.046

1989 106.129 61.271 44.858 8.146 5.144 3.002 61.321 33.687 27.634

1990 117.731 59.955 57.776 9.041 5.654 3.388 66.499 34.942 31.557

1991 123.048 63.806 59.242 8.976 5.710 3.266 61.662 30.290 31.372
1992 136.082 68.054 68.028 10.037 6.123 3.913 72.421 34.158 39.263
1993 133.541 65.144 68.397 9.654 5.706 3.949 57.478 29.637 27.841

1994 142.792 73.863 68.929 10.297 6.094 4.202 58.883 27.832 31.051

1995 152.842 80.249 72.593 11.314 6.751 4.563 68.286 31.047 37.238

lr. tr. 35.583 18.766 16.817 2.403 1.509 895 15.034 7.099 7.936
2n. tr. 39.309 20.765 18.544 3.029 1.819 1.209 16.678 7.816 8.862

3r. tr. 40.191 20.868 19.323 3.174 1.792 1.381 16.423 7.849 8.573
4t. tr. 37.759 19.850 17.909 2.708 1.631 1.077 20.170 8.283 11.887

1996

lr. tr. 38.927 20.945 17.982 2.711 1.678 1.033 18.558 7.636 10.922

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (%) Passatgers Mercaderies

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995

Total 12,8 23,4
Interior 11,2 7,6
Internacional 15,5 37,6
BCN-MDD 13,1 -

1995/1994

Total 9,9 16,0
Interior 10,8 11,6
Internacional 8,6 19,9
BCN-MDD 7,4 -

Un trimestre més, augmenta el nombre de passatgers, tant
de vols interiors com internacionals, i a unes taxes similars
o fins i tot superiors a les de l'any passat.

El trànsit de passatgers per l'aeroport continua sent -junta
ment amb el de conferències telefòniques i, en menormesura, el
tràficportuari- un dels indicadors que palesen amb més evi
dència la projecció internacional de Barcelona i, en general, l'o
bertura de la seva estructura productiva cap a mercats cada cop
més amplis.
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Aquesta obertura es reflecteix en la creació o potenciació de
noves connexions de vols internacionals -esperonades per la li
beralització de l'espai aeri i la creixent competència entre com

panyies-, ja sigui com a consolidació de les destinacions tradi
cionals, ja sigui com a obertura de nous mercats o de noves

destinacions o orígens turístics.

D'acord amb aquestes obertures, el nombre d'avions que han
aterrat o que s'han enlairat de l'aeroport del Prat continua en

augment en els últims anys. Paranelament, el nombre de viat
gers augmenta i a unes taxes més elevades, per la qual cosa el
nivell d'ocupació per avió -en definitiva, un bon indicador de
la rendibilitat d'un vol- també s'incrementa.



Trànsit de passatgers als principals aeroports espanyols (1r. tr. 1996) (milers)
Internacional Total

Barcelona 1.678 1.631 47 1.033 998 35 2.711 12,8 100,-
Bilbao 298 281 16 76 74 2 374 9,5 13,8
Madrid 2.458 2.434 24 2.177 2.074 103 4.635 8,3 170,9
Sevilla 252 233 19 45 36 8 297 6,8 11,0
València 321 307 13 84 82 2 405 2,0 14,9

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades reco lides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Usuaris de la lín'a BCN-MDD 1111[L1

1988 356,9 382,0 300,4 405,5 1.444,7
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

Font: Aeroport de Barcelona.
Nota: A partir del 1993, les dades recullen el nombre de passatgers de la línia
Barcelona-Madrid de totes lescompanyies ivols, inclosos els regulars.

Dins delmercat interior, un reflex del dinamisme de l'econo
mia és el nombre de passatgers de la línia Barcelona-Madrid,
que creix durant aquest primer trimestre per sobre de la mitja
na: un 13,1 per cent contra un 11,6 per centdel conjunt de pas
satgers de vols interiors. En conjunt, els increments són supe
riors als del 1995, en part a causa de l'efecte de l'any de traspàs
i en part també perquè l'aeroport sembla aliè a la tendència ge
neralitzada d'atenuació de les taxes de creixement que es dóna
en quasi tots els sectors econòmics. Una clara mostra -a banda
de l'evolució del nombre de passatgers- n'és el comportament
del tràfic de mercaderies per l'aeroport, en què es recullen in
crements superiors als de l'any passat -de manera especial en
el tràfic internacional-, fruit de l'expansió del tràfic aeri a ni
vell internacional i de les inversions realitzades en la terminal de
càrrega de l'aeroport. De tota manera, cal esperar que l'amplia
ció i la posada en marxa de la nova terminal prevista potendi
més aquest tràfic, que encara es manté en uns nivells absoluts
força reduïts pel que pot arribar a assolir aquest tipus de tràfic i
en comparació amb el d'altres aeroports europeus similars.

L'increment de passatgers és general, en més o menys intensitat,
a quasi tots els aeroports espanyols.

L'augment del nombre de viatgers registrat a Barcelona al
primer trimestre d'enguany, així com les causes que hem apun
tat, és traslladable, amb més o menys intensitat, a la resta d'ae
roports comercials espanyols. De fet, en tots ells l'increment és
menor que a Barcelona, i varia d'un dos per cent a València fins
a un 9,5 per cent a Bilbao. De tota manera, així com en tots

quatre, el trànsit interior té un comportament força similar, l'in
ternacional de vols regulars presenta increment elevats a Bilbao,
amb un vint per cent, i a Sevilla, amb quasi un 16 per cent, i
sempre en comparació amb el mateix trimestre del 1995. En de
finitiva, una mostramés del que comentàvem d'obertura de no

ves línies dins del marc de la liberalització de l'espai aeri.
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Distribució del trànsit internacional
1992

de passatgers
1993 % 1994

(Inclosos
o

els passatgers en trànsit)

16,0
1,6
5,4

Alemanya
Austria
Bèlgica

556.873
58.003
159.315

13,7
1,4
0

604.047
60.845
167.395

14,6
1,5
4,0

733.421
58.854
181.192

16,7
1,3

766.008
76.491

"ICS? 4IY7

Dinamarca 84.725 2,1 97.315 2,3 70.655
-"1,.
1,6

/

46.942 1,0
Finlàndia 570 0,0 5.869 0,1 27.591 0,6 34.696 0,7

França 562.624 13,8 535.962 12,9 529.385 12,1 542.251 11,3
Grècia 100.522 2,5 96.651 2,3 107.750 2,5 86.964 1,8
Holanda 214.681 5,3 251.726 6,1 287.668 6,5 300.223 6,3
Irlanda 43.531 1,1 56.675 1,4 55.360 1,3 54.605 1,1
Itàlia 545.622 13,4 546.509 13,2 603.970 13,7 689.499 14,4

Luxemburg 20.680 0,5 20.505 0,5 13.332 0,3 13.789 0,3
Portugal 97.626 2,4 130.285 3,1 153.329 3,5 179.039 3,7
Regne Unit 686.663 16,9 671.990 16,2 676.206 15,4 665.963 13,9
Suècia 25.862 0,6 47.517 1.1 34.442 0,8 35.698 0,7

Total UE 3.157.297 77,6 3.293.291 79,5 3.533.155 80,4 3.750.784 78,2

Hongria 11.144 0,3 13.895 0,3 8.401 0,2 16.980 0,4
Malta n.d. 3.119 0,1 6.422 0,1 16.002 0,3
Noruega 740 0,0 206 0,0 3.495 0,1 21.179 0,4
República Txeca 14.822 0,4 26.152 0,6 32.151 0,7 40.269 0,8

Rússia 17.961 0,4 39.836 1,0 86.551 2,0 70.446 1,5
Suïssa 258.192 6,3 245.765 5,9 242.360 5,5 270.700 5,6
Turquia 66.612 1,6 75.532 1,8 41.548 0,9 33.128 0,7
Resta Europa 17.738 0,4 12.923 0,3 29.590 0,7 61.129 1,3

Total Europa 3.544.506 87,1 3.710.719 89,6 3.983.673 90,7 4.280.617 89,2

Evolució passatgers internacionals (Núm. índex)
Àmbit

,

1992 1993 1994 1995

UE 15 100,- 104,3 111,9 118,8
Resta Europa 100,- 107,8 116,4 136,8
África 100,- 79,1 54,8 55,1
EUA i Canadà 100,- 69,5 87,9 97,7
Amèrica Llatina 100,- 116,0 126,0 224,8
OrientMitjà 100,- 130,8 139,1 172,2
Extrem Orient 100,- 54,2 38,8 63,8
Total 100,- 101,8 107,9 117,9
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El trànsit internacional de passatgers: alguns canvis
en els orígens o destinacions que reflecteixen el que passa
a nivell econòmic.

Presentem també en aquest número, com hem fet en anteriors
ocasions, l'evolució per grans zones geogràfiques i per als princi
pals països d'origen-destí del trànsit internacional de passatgers
de l'aeroport de Barcelona, i per a tots els anys del 1992 al pas
sat 1995. En conjunt, el que comentàvem sobre consolidació de
mercats intemacionals, obertura de nous i noves destinacions tu
rístiques es palesen en aquesta taula.



Distribució del trànsit internacional de passatgers
_ % ,,.

■ ■ ,

(Inclosos els passatgers

.2. ,

en trànsit)
%________,..ffliim.itiaiimail2ILaam,

Algèria 39.186 1,0 39.891 29.858 i,1 22.832 0,5
Egipte 93.778 2,3 32.460 19.729 0,4 33.334 0,7
Marroc 28.937 0,7 36.007 20.660 0,5 19.579 0,4
Tunísia 48.385 1,2 60.490 46.733 1,1 41.937 0,9
Resta Àfrica 3.178 0,1 106 33 0,0 0 -

Total Àfrica 213.464 5,2 168.954 4,1 117.013 2,7 117.682 2,5

EUA iCanadà 156.551 3,8 108.871 2,6 137.578 3,1 153.034 3,2

Brasil 27.350 0,7 22.629 0,5 2.233 0,1 21.247 0,4
Costa Rica n.d. - 188 0,0 13.895 0,3 26.606 0,6
Cuba 8.472 0,2 20.913 0,5 27.716 0,6 59.161 1,2
Mèxic 21.155 0,5 15.169 0,4 19.880 0,5 2.728 0,1
RepúblicaDominicana 13.144 0,3 21.959 0,5 16.741 0,4 6.484 0,1
Resta Amèrica Llatina 345 0,0 22.843 0,6 25.075 0,6 48.662 1,0

TotalAmèrica Llatina 70.466 1,7 81.742 2,0 88.799 2,0 158.404 3,3

Israel 28.285 0,7 41.703 1,0 42.988 1,0 46.330 1,0
Resta Orient Mitjà 4.285 0,1 890 0,0 2.314 0,1 9.765 0,2

Total OrientMitjà 32.570 0,8 42.593 1,0 45.302 1,0 56.095 1,2

Japó 26.779 0,7 9.021 0,2 5.199 0,1 24.686 0,5
Tailàndia 22.678 0,6 18.601 0,4 15.097 0,3 8.540 0,2
Resta Extrem Orient 2.853 0,1 726 0,0 0 - 0

Total Extrem Orient 52.310 1,3 28.348 0,7 20.296 0,5 33.226 0,7

Total Internacional 4.069.867 100,- 4.141.227 100,- 4.392.661 100,- 4.799.058 100,-

Les dades són prou eloqüents, i en destacarem pocs comenta
ris. Només fer esment del gran protagonisme dels països comu

nitaris, de l'eclosió del països de l'est d'Europa i de les noves
destinacions turístiques caribenyes, que compensen la forta cai
guda del trànsit amb Àfrica, i assenyalar que les dades de viat
gers recullen tant les originades a Barcelona com les que tenen

Barcelona com a destinació, i que per tant aquesta obertura de
mercats a què fèiem esment s'ha d'interpretar tant com un re

flex de l'expansió d'empreses catalanes que exporten o obren
nous negocis en països amb economies emergents com també

per ser punt de destinació -ja sigui turístic, de negocis com firal

o congressual- d'aquests o d'altres nous mercats.
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Transport públic urbà i de rodalia

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

IMINIffliffil RENFE FGC

111.11.11~111111~11~111~1,
. .

. .
,~1111.1

1989 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.904 16.054 23.957 n.d.
1990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.350 17.059 25.409 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
lr. tr. 5.020 6.064 977 5.907 17.968 2.106 4.106 6.212 24.180
2n. tr. 5.435 6.417 980 6.500 19.332 2.159 3.911 6.070 25.402
3r. tr. 5.941 6.437 860 4.667 17.905 1.739 3.347 5.086 22.991
4t. tr. 5.598 6.930 1.147 6.134 19.809 2.231 5.583 7.814 27.623

1995 24.110 26.725 4.161 24.869 79.865 8.418 16.933 25.351 105.215
lr. tr. 5.311 6.983 1.026 6.159 19.479 2.210 4.241 6.450 25.929
2n. tr. 6.283 7.006 1.118 6.087 20.494 2.180 3.681 5.861 26.355
3r. tr. 6.409 5.991 956 5.651 19.007 1.805 3.313 5.117 24.124
4t. tr. 6.107 6.745 1.061 6.972 20.885 2.224 5.698 7.921 28.806

1996
lr. tr. 5.893 6.560 1.001 6.809 20.263 2.281 4.339 6.620 26.883

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

Variació (%)
lr. tr. 19961
lr. tr. 1995 1995/1994

RENFE 4,0 6,5
Cl 11,0 9,6
C2 -6,1 3,4
C3 -2,4 5,0
C4 10,6 7,2

FGC 2,6 0,7
Catalans 3,2 2,2
CiS suburbà 2,3 -0,1

Una consolidació general de l'augment de viatgers
en quasi totes les línies i tipus de transport.

El nombre de viatgers en el conjunt dels transports públics
metropolitans ha augmentat d'un 3,7 per cent durant el primer
trimestre d'enguany i en comparació amb el mateix període de
1995. A més, les variacions són positives tant en la xarxa de me
tro i d'autobus urbà com en les dues companyies de ferrocarrils
de rodalia. Aquesta dada confirma l'increment de la mobilitat
en tots els àmbits, en consonància amb l'evolució de l'activitat
productiva, que genera desplaçaments per motius laborals però
també de lleure i consum.
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L'evolució positiva d'aquest primer trimestre s'ha dematisar,
però, per l'efecte -ja esmentat en d'altres variables- de l'any
de traspàs i per l'ampliació de la xarxa de Metro amb la inaugu
ració d'un tram de la línia 2. De fet, a la vista dels resultats d'a
quests primers mesos d'enguany, les variacions negatives que es

donen en dues de les línies de Renfe són més atribuïbles al fort
creixement que hi hagué al període de referència -al primer
trimestre del 1995- que no pas a un descens significatiu del
nombre de viatgers. Així, la disminució del 6,1 per cent a la línia
C2 s'ha de matisar amb l'increment del 15,2 per centd'un any
abans. I el mateix es pot comentar de les variacions en la xarxa

de metro: un 1,7 per centd'increment que pot semblar modest
però que cal comparar amb el 6,5 per cent d'un any abans.



Transport públic urbà (milers de viatgers)*

1984 236.828 223.400 17.204 477.432

1985 240.801 212.600 17.247 470.648
1986 245.605 193.000 17.707 456.312

1987 247.841 186.600 18.011 452.452
1988 253.452 185.900 18.159 457.511

1989 253.442 175.000 19.101 447.544
1990 268.522 174.295 19.836 462.653
1991 269.581 173.691 19.844 463.116
1992 260.719 174.234 19.907 454.860
1993 247.804 169.334 18.219 435.357

1994 237.395 172.877 17.312 427.584
lr. tr. 62.544 42.753 4.787 110.084
2n. tr. 59.613 45.607 4.618 109.838
3r. tr. 48.039 34.665 3.056 85.760
4t. tr. 67.199 49.852 4.851 121.902

1995 247.185 177.213 17.251 441.649
lr. tr. 66.587 44.784 4.862 116.233
2n. tr. 63.300 47.034 4.506 114.840
3r. tr. 50.102 36.368 3.106 89.576
4t. tr. 67.196 49.027 4.778 121.001

1996

lr. tr. 67.701 47.660 5.116 120.477

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: TransportsMetropolitans de Barcelona iFerrocarrils de la General. tat de Catalunya.
Les dades anteriors al 1990 han estat recollides pel Departament d'Estadística de

l'Ajuntament de Barcelona.

lr. tr. 1996/ 1995/
Variació (°/0) lr. tr. 1995 1994

Metro 1,7 4,1
Autobús 6,4 2,5
FGC 5,2 -0,3

Tot i aquestes precisions, el cert és que en aquest trimestre
s'han registrat prop de 150 milions de viatgers, als quals caldria
afegir els que no paguen bitllet -essencialment jubilats-, els
taxis i els d'altres companyies d'autobusos que operen dintre de
l'àmbit metropolità. Si a més hi afegim tots els desplaçaments
que es realitzen en vehicle privat, arribem a tenir una noció cla
ra de l'abast de la mobilitat de la població, ja sigui per motius
laborals, d'estudis o altres, i no només dins del terme municipal
o de la primera corona metropolitana, sinó en un espai més am
pli, assimilable a la regió metropolitana, que podem considerar
com aquell que comprèn totes les comarques fins on arriba el
servei de rodalia per ferrocarril o línies regulars d'autobusos.

Total transport públic urbà
milions de viatgers variació (%)
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L'augment continuat en els darrers anys de la mobilitat inter
urbana en l'àmbit de la regió metropolitana, i especialment en
tre el centre i la perifèria, de la qual el transport públic de roda
fia només en capta una petita part, respon bàsicament a
l'extensió del concepte de ciutat en definitiva, de les rela
cions urbanes que la caracteritzen- a la resta de l'àmbit metro
polità.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Servei telefònic
Interurbanes Conferències Internacionals

Línie
se

onferències
Internacionals/
InterurbanesNúm. índex Conferencies Núm. índex

,
Confere 'es

00

1985 731.566 166.905 100,- n.d. 7.080 100,- n.d. 4,2
1986 747.640 177.386 106,3 239,5 8.037 113,5 10,9 4,5
1987 772.272 193.867 116,2 254,5 9.731 137,4 12,8 5,0
1988 802.970 210.798 126,3 266,5 12.524 176,9 15,8 5,9

1989 832.589 241.070 144,4 292,9 16.475 232,7 20,0 6,8
1990 857.759 248.055 148,6 290,5 19.062 269,2 22,3 7,7
1991 875.811 229.393 137,4 261,0 23.593 333,2 26,8 10,3
1992 885.599 240.736 144,2 270,8 28.760 406,2 32,4 11,9
1993 881.621 236.023 141,4 267,3 29.338 414,4 33,2 12,4

1994 881.681 243.525 145,9 276,2 31.932 451,0 36,2 13,1
lr. tr. 881.598 59.357 7.662 12,9
2n. tr. 880.984 59.214 7.809 13,2
3r. tr. 879.912 58.924 7.931 13,5
4t. tr. 881.681 66.030 8.530 12,9

1995 885.440 275.432 165,0 311,1 35.092 495,6 39,6 12,7
lr. tr. 883.105 67.702 8.741 12,9
2n. tr. 881.471 69.913 8.970 12,8
3r. tr. 884.622 65.112 8.379 12,9
4t. tr. 885.440 72.705 9.002 12,4

1996
lr. tr. 884.211 72.332 9.111 12,6

Nota: Línies en servei a final de període.
Font: Telefónica. Dirección de Planificación y Previsión. Dades recollidespel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

lr. tr. 1996/ 1995/
Variació (°/0) lr. tr. 1995 1994

Confèrencies interurbanes 6,8 13,1
Confèrencies internacionals 4,2 9,9

Als primers mesos d'enguany, es manté el ritme expansiu
del nombre de conferències, tot i que a unes taxes

més moderades que en anys anteriors.

El nombre de conferències telefòniques interurbanes i inter
nacionals efectuades pels abonats de Barcelona és un dels indi
cadors d'activitat que presenta uns resultats més positius i que,
indirectament, posa de relleu el dinamisme i l'obertura cap a

l'exterior de l'ampli i divers teixit productiu de la ciutat. En
efecte, és l'indicador que, juntament amb el trànsit de l'aero
port, pràcticament no ha presentat variacions negatives durant
els anys de crisi o en tot cas aquestes han estat molt lleugeres i

compensades immediatament l'any següent. I és potser per
aquest motiu -el manteniment de taxes d'increment quasi
terrompudes- que hem de valorar positivament l'evolució del
primer trimestre d'enguany, tot i que sigui inferior a la del 1995
i que aquest primer trimestre reculli els efectes de l'any de tras

pàs.
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Paranelament, també es detecta una certa recuperació del
nombre de línies en servei que, malgrat que se situa per sota del
nivell de finals de 1995 -el típic repunt de final d'any, de caràc
ter purament estacional-, assoleix el nivell més alt dels últims
anys quant a primers trimestres, fins i tot per sobre del màxim
del 1993. Un cop més, l'aposta per la modernització de la capa
citat operativa de les empreses, l'augment dels professionals au

tònoms o fins i tot la proliferació a nivell domèstic dels serveis
de telecomunicacions expliquen a bastament aquest increment i
el nombre de línies assolit.



Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona
Pernoctacions Visitants

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
gn-fb 669.962 388.539 1,7
mç-ab 1.042.781 534.675 2,0
mg-jn 924.567 496.223 1,9
jl-ag 1.014.537 547.825 1,9
st-oc 1.095.304 580.324 1,9
nv-ds 927.429 542.388 1,7

1996
gn-fb 754.806 408.775 1,8
mç-ab 1.130.840 557.520 2,0

* Dades expressades en nits.
Font: Tots els quadres igràfics d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de l'enquesta
d'activitat turística de Turisme de Barcelona.

Pernoctacions als hotels de Barcelona

La millora de la situació econòmica de les economies

occidentals, d'on procedeix la major part dels viatgers,
i la bona imatge internacional de Barcelona fa que continuï
augmentant el nombre de visitants atrets per la ciutat.

Durant els primers mesos de 1996 el panorama turístic de
Barcelona presenta una imatge força favorable. Entre els mesos

de gener i abril d'enguany, pels hotels de Barcelona ha passat
pràcticament un milió de visitants, que han generat un total
d'1,9 milions de pernoctacions.

Pernoctacions i visitants als hotels de Barcelona
milions

6

..-

1991 1992 1993 1994 1995 gn-ab 96

= pemoctacions visitants

Encara que s'ha temperat suaument el ritme de creixement
del nombre de visitants i de pernoctacions en relació amb un

any enrere, el ritme d'expansió és notable: els visitants han aug
mentat un 5 per cent en relació amb el primer quadrimestre de
l'any anterior, i les pernoctacions, un 10 per cent. Això ésparti
cularment destacable, ja que la comparació es realitza amb l'any
1995, quan es va assolir un rècord històric en superar els tres mi
lions de visitants i els 5,6 milions de pernoctacions.

Al darrere d'aquesta situació expansiva hi ha la combinació
de tres factors d'ordre ben diferent. Per un cantó, podríem par
lar d'un augment de la demanda, fruit de la recuperació econò

mica, lenta però sostinguda, dels països de procedència dels visi
tants. Per un altre cantó, hom podria parlar de la millora de
l'oferta, que es tradueix en la millora de les infraestructures ho
teleres i serveis d'acollida als visitants que s'ha produït en els

darrers anys. Per últim, caldria parlar de la qualitat o el prestigi
del producte, que es tradueix en la captació de nous mercats; en
aquest cas, és la ciutat o, més en concret, la millora de la imatge
que es té de la ciutat arreu, i que no sols procedeix de la reputa
ció generada arran dels Jocs Olímpics, sinó també de la que pro
vé com a ciutat per a fer negocis, organitzadora de fires i con

gressos, o centre turístic.
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Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona

Categoria
Nivell d'ocupació (°/0)

En places En habitacions

Nombre de

pernoctacions
Nombre de
visitants

66,0 70.451 40.269H 5* 40,0
H4* 45,5 58,4 355.040 198.551
H 3* 44,8 53,1 228.097 120.854
H 2* 52,1 55,7 69.161 33.873
H 1* 37,9 47,0 32.057 15.228

Total 45,0 56,8 754.806 408.775

49,0 78,5 89.326 48.991H 5*
114* 65,1 75,5 524.039 286.198
113* 67,8 74,7 360.986 159.719
H2* 79,7 83,6 110.066 47.453
H 1* 53,1 67,0 46.423 15.159

Total 64,1 75,5 L130.840 557.520

Es detecta un lleuger augment de l'estadamitjana dels visitants
a la ciutat que, en una proporció molt elevada, s'allotgen
en hotels de la gamma alta.

Sense presentar gaires novetats en relació amb anys anteriors,
la distribució de les pemoctacions per categories hoteleres mos

tra la preferència dels visitants pels hotels de categoria elevada.
La meitat dels visitants que s'han allotjat en hotels en el primer
quadrimestre de l'any han triat hotels de quatre estrelles, i un
deu per cent ha preferit els de cinc estrelles. El segment baix de
l'oferta és el que acull un nombre menor de visitants en termes

absoluts: els hotels d'una estrella van acollir només un 3,6 per
cent dels visitants.

Aquesta inclinació dels visitants pels hotels de categoria ele
vada ve motivada per l'estructura de l'oferta existent: tres de
cada quatre places hoteleres pertenyen al segment d'entre tres i

quatre estrelles. En aquest sentit, la facilitat per trobar una pla
ça d'aquestes categories és, en si mateix, una bona promoció per
aquest segment. A més, del perfil de visitant tipus (per la impor
tància del visitant per motius professionals, de fires i congressos)
que ve a Barcelona, en caldria esperar, segurament, una major
preferència per aquest tipus d'hotels que pels hotels de gamma
baixa. A més, afavoreix l'afluència d'hostes als hotels de catego
ria elevada el fet que sigui el segment on la renovació i moder
nització dels darrers anys ésmés notòria.
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Distribució de les pernoctacions per categories hoteleres
gener-abril 1996

46,6°/

31,2%

Ej 1 estrella Li 2 estrelles Li 3 estrelles 4 estrelles • 5 estrelles

8,5%

4,2%

9,5%

Nota: a totsels gràfics les dades de 1996 corresponen a l'acumulat des de principi d'any.

Per concloure l'anàlisi de les preferències d'allotjament dels
visitants introduirem una darrera puntualització. Com se sap, les
dades que aquí es presenten provenen d'una enquesta als direc
tors d'hotels de Barcelona. Això significa que fan referència a la

major part dels visitants que pernocten, però no a la totalitat; hi
manquen els que trien altres formes d'allotjament, des de cases

d'amics o familiars o albergs fins a creuers de luxe o aparta
ments privats de les empreses, habilitats especialment per a es

tades curtes d'alts directius.

En termes d'ocupació, els hotels de cinc estrelles registren el
nivell més elevat en termes d'habitacions -amb un 72 per
cent-, mentre que el més baix correspon als hotels d'una estre

lla -amb un 57 per cent de les habitacions ocupades. En termes

de places, la mitjana de la ciutat se situa al voltant del 55 per
cent.

L'estadamitjana dels visitants que han pernoctat a Barcelona
durant el primer quadrimestre de l'any se situa en dues nits, una
xifra lleugerament superior a la corresponent al mateix període
de l'any passat. Aquesta variable està inversament relacionada
amb la categoria de l'hotel -en el segon bimestre d'enguany va
des d'1,8 nits en els hotels de cinc estrelles fins a 3 nits en els
hotels d'una estrella-, però també amb el motiu de la visita
-els turistes s'hi estan, de mitjana, gairebé tres nits, mentre que
els que vénen per motius professionals hi passen 1,6 nits-, i
amb la nacionalitat -els espanyols fan estades molt curtes, i ra
rament arriben a estar dues nits a Barcelona.



Enquesta d'activit t turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants

Sexe (/o)
Homes 57,6 58,9 68,0 69,2 68,0 65,9 63,4
Dones 42,4 41,1 32,0 30,8 32,0 34,1 36,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
14-17 1,2 0,4 0,2 - 0,9 0,8
18-24 8,0 5,9 4,5 7,6 7,7 4,3 5,3
25-34 21,6 23,8 18,1 24,2 25,0 23,9 22,0
35-49 47,7 48,9 57,2 49,9 44,7 44,7 51,4
50-64 21,3 21,0 19,9 17,6 21,3 27,0 20,4
65 i més 0,2 0,1 - 0,7 0,4 0,1 0,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 28,8 34,0 37,3 39,6 40,9 37,8 37,4
Madrid 5,6 10,0 10,4 10,3 8,9 13,8 10,1
País Basc 1,5 1,0 2,9 1,6 4,0 2,5 2,9
Andalusia 4,7 5,5 3,3 5,0 4,3 3,7 4,3
País Valencià 3,1 4,5 2,7 7,7 4,5 4,7 4,0
Altres 13,9 13,0 18,0 15,0 19,2 13,1 16,1

Estrangera 71,2 66,0 62,7 60,4 59,1 62,2 62,6
Francesa 6,6 7,6 8,7 7,1 8,3 10,3 7,3
Britànica 9,9 4,4 6,4 8,0 7,3 7,0 7,0
Italiana 6,5 2,0 3,4 4,0 5,2 7,2 4,8
Alemanya 4,9 7,6 4,6 6,0 5,4 7,6 6,1
Nord-americana 11,8 8,5 7,3 10,4 8,3 8,7 9,0
Japonesa 2,0 2,1 2,7 3,1 1,3 2,5 1,9
Altres 29,5 33,8 29,6 21,8 23,3 18,9 26,5

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 16,0 24,3 19,7 23,3 28,8 22,7 23,3
Alt directiu 10,9 16,5 15,4 13,3 13,5 14,8 14,7
Quadres intermedis 8,3 6,1 14,8 12,4 11,8 6,4 8,0
Empleat 14,1 6,0 6,5 5,9 7,4 5,4 6,2
Tècnic superior 11,9 13,2 17,4 17,4 17,4 24,0 18,2
Estudiant 8,6 5,1 4,0 6,8 6,4 4,5 5,2
Mestressa de casa 20,1 20,8 13,5 12,5 8,9 13,2 17,1
Altres 10,1 8,0 8,7 8,4 5,8 9,0 7,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Es referma l'atractiu de Barcelona com a centre turístic
i organitzador de congressos. Els visitants per aquests motius
augmenten un 15 i un 33 per cent respectivament en relació
amb el mateix període de l'any anterior.

D'entre el conjunt de visitants que ve a Barcelona, els atrets
per realitzar activitats professionals continuen sent el grup més

important, amb un 44 per cent del total. Els que vénen de visita
turística constitueixen el segon grup en termes quantitatius, amb
un 24 per cent. Els assistents a fireg i congressos constitueixen el
tercer bloc important, amb un 17 per cent. A grans trets, es
manté l'estructura vigent en anys anteriors.

D'aquesta estructura de visitants per motius, en destaca la
creixent importància d'aquest tercer grup. Si bé ha estat una

constant en aquest darrers anys, el creixement que es detecta
enguany representa un augment més que significatiu en relació
amb el mateix període d'un any enrere, especialment en el seg
ment de congressos, que creix un 32,6 per cent. D'ençà el 1993,
els assistents a fires i congressos han passat de representar el 6,6
per cent dels visitants al 17 per cent a què al.ludíem anterior
ment. Un creixement notable que revela el dinamisme de la Fira
i la consolidació de la posició internacional de Barcelona com a

seu de congressos, convencions i reunions d'empreses.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Motiu de la visita (°/0)

nv-ds'95

Comercial/Negocis/Professionals 27,6 31,2 52,7 50,4 39,2 47,4 42,1
Turisme 49,5 25,0 25,7 24,7 23,8 25,3 28,0
Fires 14,1 4,3 4,6 12,1 5,1 7,2
Congressos 0,1 10,0 9,0 7,3 9,1 5,4 6,6
Etapa viatge 18,8 9,7 3,1 4,1 3,1 6,0 7,3
Motius familiars i acompanyants 2,1 7,6 3,8 3,4 3,0 3,9 5,6
Altres 1,9 2,4 1,4 5,5 9,7 6,9 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Repetitivitat de la visita (/o)
No cap vegada 34,4 33,0 28,0 26,5 26,7 28,5 29,0
Una vegada o més 65,6 67,0 72,0 73,5 73,3 71,5 71,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 62,5 76,6 78,4 70,8 68,4 65,3 71,3
Vehicle propi 17,1 11,5 13,2 17,0 18,4 21,9 15,5
Autocar/Autobús 9,4 7,7 3,9 3,6 9,8 6,8 6,9
Tren 8,5 3,5 4,3 8,3 2,3 5,4 5,5
Altres 2,5 0,7 0,2 0,3 1,1 0,6 0,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme i d'etapa de viatge.

El nombre de turistes que han vingut a Barcelona durant l'hi
vern i començament de la primavera també ha augmentat: els
més de 230 mil turistes que han pernoctat als hotels representen
un creixement del 15 per cent en relació amb els que vingueren
en el mateix període de l'any passat. Si ja és un tema habitual
en aquestes pàgines parlar de la creixent especialització turística
de la ciutat -que sovint resta emmascarada per la contundència
del pes dels visitants per motius professionals-, aquesta és una
bona ocasió per a insistir-hi. Especialment quan es registra un

augment tan significatiu en un període especialment poc procliu
per al turisme, el que confirma que, lentament, s'aconsegueix di
latar el període de captació de turistes més enllà de la tempora
da estiuenca, un dels objectius de la promoció de la ciutat.

En general, s'observa una certa repetitivitat en la distribució
d'aquests tres grans blocs per categoria hotelera; de manera rei
terada, els hotels de cinc estrelles són triats assiduament per vi
sitants per motius professionals i per assistents a congressos. En
canvi, els turistes i els que assisteixen a fires, bé com a exposi
tors o bé com a visitants, són els principals clients dels hotels de

categoria intermitja.
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Els visitants que omplen els hotels de Barcelona són
majoritàriament homes estrangers d'edat mitjana que vénen
a fer negocis o assisteixen a una fira o un congrés.

Les dades del primer quadrimestre de l'any no contribueixen
precisament a modificar el perfil típic del visitant a què estem
acostumats. Ben al contrari, ja que el vénen a reforçar: si ha
guéssim de rebre aquest visitant tipus, l'hauríem d'anar a espe
rar a l'aeroport del Prat -un 70 per cent dels visitants que per
nocten en hotels de la ciutat ve en avió-, hauríem de buscar un
home -un 68,5 per cent dels visitants ho són-, entre jove i ma
dur -un 71,6 per cent té de 25 a 49 anys-, amb estudis supe
riors i/o amb categoria professional elevada -un 69,4 per
cent-, de nacionalitat estrangera -un 60 per cent-, i que ve a

desenvolupar una activitat professional, a una fira o a un con

grés -61,1 per cent. I, no cal que ho diguin, amb corbata. Un
perfil totalment lligat a la importància del motiu professional
com a factor principal d'atracció de visitants a Barcelona.



Enque.sta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)
11.

Durada de l'estada mitjana a la ciutat

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

Acompanyat per (°/0)
Sol 20,2 33,5 38,1 41,0 32,3 32,9 32,5
Amic/companys 18,4 27,4 30,9 30,3 35,9 35,3 30,6
Amb la família 55,2 36,2 28,2 25,2 27,4 27,2 33,2
Amb fills 18,0 8,4 8,4 8,6 7,5 5,7 8,9
Sense fills 37,2 27,8 19,8 16,6 19,9 21,5 24,3

Grup organitzat 4,1 - - 1,6 1,5 1,6 0,9
Altres 2,1 2,9 2,8 3,5 2,9 3,0 2,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 70,0 74,0 75,0 74,0 72,0 79,3 75,8
Compres 3,0 3,0 1,0 4,0 5,0 1,8 2,0
Entreteniment 14,0 10,0 9,0 7,0 9,0 7,8 8,9
Transport intern 13,0 13,0 15,0 15,0 14,0 11,1 13,2
Altres 0,0 - - - 0,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 7,9 8,1 7,9 8,2 8,2 8,1 7,9
Oferta cultural 7,2 7,7 7,6 7,7 7,8 7,8 7,4
Entreteniment 7,7 8,0 7,7 7,8 8,1 7,6 7,7
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,1 7,0 6,9 7,1 7,2 7,6 7,1
Accessos 7,1 7,6 7,6 8,2 7,8 7,8 7,4
Transport públic 7,2 7,4 7,2 7,7 8,0 7,7 7,3
Nivell d'informació 6,7 6,7 6,5 6,8 6,8 6,5 6,5
Seguretat ciutadana 6,2 5,7 5,7 6,0 6,0 6,1 5,8
Contaminació atmosfèrica 5,5 4,9 5,2 4,9 5,1 4,8 5,0
Sorolls 5,6 4,7 5,1 4,9 5,1 4,7 5,0
Neteja general de la ciutat 5,8 4,8 5,0 5,2 5,2 4,9 5,0
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,2 7,4 7,4 7,1 7,6 7,1 7,2
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,2 7,4 7,4 7,2 7,4 7,2 7,3
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,4 6,6 6,8 6,8 7,9 6,5 6,6

Aquest perfil, que sembla immutable en els darrers anys, no
més es veu alterat durant el bimestre juliol-agost, el període va
cacional per excellència. La superior presència relativa de turis
tes fa baixar lamitjana d'edat i també fa que augmenti la
proporció de dones sobre el total de visitants.

Els visitants que recalen a Barcelona són, de forma creixent,
de procedència més diversa, tot i que es manté la proporció de
quatre visitants espanyols per cada sis d'estrangers. D'entre els
visitants estrangers, destaca la importància creixent i progressiva
en els darrers anys dels procedents dels Estats Units, que repre
senten pràcticament el deu per cent del total de visitants.

Un altre tret significatiu, ja apuntat per les dades de l'any pas
sat, és la creixent presència de visitants procedents de països
que tradicionalment no s'han distingit pet aportar fluxos signifi
catius de viatgers a la ciutat: hi destaquen, d'Europa, els escan

dinaus, els holandesos i els belgues, encara que no fan ombra ni
de lluny al grup més compacte i estable, format per alemanys,
britànics, francesos i italians. De la resta del món, Llatinoamèri
ca i el sud-est asiàtic continuen guanyant pes sobre el total. Per
contra, el grup dels visitants japonesos manté la tònica dels
darrers tres anys.
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Per a la major part dels viatgers que han pernoctat durant els
primers mesos de l'any a Barcelona, aquesta no ha estat la seva

primera visita. L'avió és, com ja s'ha dit, el mitjà més utilitzat
per arribar-hi, i en concret, són companyies aèries estrangeres
les que han portat la major part dels visitants—un 60 per cent.

Cada cop més, els turistes que trien Barcelona com a destina
ció per a les seves vacances paren més atenció a la informació
que apareix en fulletons promocionals. Aixó és especialment
significatiu quant que en els darrers anys sembla que les princi
pals raons d'elecció de la ciutat per part dels turistes giraven al
voltant del que amics i coneguts explicaven i del que es coneixia
previament. Naturalment, el balanç que s'ha de fer d'aquestes
vies de promoció és molt positiu, com ho demostren els fluxos
creixents de turistes que ha rebut la ciutat en els darrers anys.
En tot cas, el fet que els fulletons turístics guanyin pes com a

factor d'elecció reflecteix, d'alguna manera, resultats positius
dels esforços de promoció turística que s'estan realitzant.

Continua millorant la valoració que de la ciutat fan els visitants;
als seus ulls, mereix un notable, i entre els aspectes més ben
valorats hi ha el funcionament del transport públic.

La valoració que de la ciutat fan els visitants és, en termes ge
nerals, molt positiva. En aquests primers mesos del 1996 s'asso
leix un notable, de mitjana, dels factors analitzats; és la puntua
ció més elevada dels darrers anys. Els aspectes més ben valorats
són, com és habitual, l'oferta arquitectònica, d'entreteniment i la
cultural. A aquests, cal sumar-hi dos factors crucials en el fun
cionament quotidià de la ciutat: el transport públic i els acces

sos, que obtenen una puntuació molt elevada (un vuit de mitja
na), lamés alta dels darrers tres anys.
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Valoració de diferents aspectes de la ciutat

Oferta arquitectònica
Oferta cultural

Entreteniment

Caràcter ciutadans

Accessos

Transportpúblic
Informació

Seguretat ciutadana
Contaminació atmosfèrica

Sorolls

Neteja general
Qualitat/preu (restaurant)
Qualitat/preu (oL hotelera)

Qualitat/preu (of. comercial)

0 2 4

Nota: Els signes de la dretamostrencom ha evolucionat la valoració en relació amb els
mateixos mesos de l'any passat.

Entre els diferents grups de visitants, són els turistes i els as

sistents a congressos els que marxen més satisfets dels diferents
aspectes de què han gaudit a la ciutat, i mostren gran entusias
me en aspectes com l'oferta arquitectònica, l'amabilitat dels ciu
tadans i l'oferta d'entreteniment. Alhora, són els que es mostren

més indulgents amb els factors negatius (contaminació atmosfè
rica, sorolls i neteja general), que, d'altra banda, continuen mi
llorant els resultats mitjans obtinguts en els darrers anys.



V. Mercat immobiliari





NlCataunyaúm. índe

Consum de ciment

Consum aparent de ciment
Província de Barcelona

1990
1991

1992
1993

1994

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1995

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1996
lr. tr.

2.613.640
2.532.335
2.502.844
2.145.106

2.171.980
559.975
566.377
520.671
524.957

2.198.691
612.888
583.812
499.439
502.552

576.115

100,-
96,9
95,8
82,1

84,5
84,1
82,7
83,1

85,1
85,8
85,0
84,1

82,7

3.793.304
3.652.683
3.745.209
3.143.324

3.202.300
800.295
847.400
768.226
786.379

3.434.545
933.450
906.677
807.185
787.233

863.441

100,-
96,3
98,7
82,9

84,0
83,8
83,0
84,4

87,9
89,5
90,5
90,5

88,7
*Números 'ndex de l'acumulat dels darrers dotze mesos.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.

Variació (/o) prov. Barcelona Catalunya
lr. tr. 1996/1r. tr. 1995 -6,0 -7,5
lr. tr. 1995/1r. tr. 1996 9,4 16,6
1995/1994 1,2 7,3
1994/1993 1,3 1,9

Els indicadors del sector de la construcció apunten
a un alentiment de l'activitat.

El fort dinamisme que mostrava el sector de la construcció
d'ençà la segona meitat del 1994 va permetre que el 1995 es tan

qués amb un balançmolt positiu: es va registrar un creixement
del VAB del sector del 6,7 per cent a Espanya, una taxa de crei
xement superior al doble del conjunt del PIB espanyol. A Cata
lunya, l'evolució del PIB de la construcció va ser del 4,4 per
cent, superior en vuit dècimes a la del conjunt de l'economia ca

talana.

Aquest elevat ritme de creixement que va caracteritzar el
darrer exercici ja va començar a donar mostres d'afebliment
a final de l'any passat, i les primeres dades disponibles del 1996
no semblen oferir gaires elements que permetin pensar en una

reactivació de l'activitat. El consum aparent de ciment ha regis
trat una davallada en el primer trimestre de l'any superior al 6
per cent en relació amb el mateix període de l'any passat, tant a
la província de Barcelona com a Catalunya i a Espanya, per bé
que en termes absoluts el consum registrat és superior al dels
darrers trimestres de l'any passat.
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10-

10
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Per la seva banda, els indicadors qualitatius que mostren la
confiança dels empresaris del sector en l'evolució de l'activitat
segueixen flexionant a la baixa.Durant el mes demarç, l'Indica
dor del Clima de la Construcció a Espanya es va situar en -30
punts, força per sota del valor registrat un any enrere (3 punts).
Les perspectives d'aquesta mateixa enquesta són, però, molt
més positives, i preveuen una evolució positiva del sector pel
conjunt de l'any. La confiança en un resultat positiu pel conjunt
de l'any se sustenta en la favorable evolució del subsector de
l'edificació residencial, sobretot si es considera el nombre d'ha
bitatges iniciats durant l'any passat. Dins dels indicadors del
mercat de treball, la persistència de la reducció del nombre d'a
turats del sector -del deu per cent a Barcelona i superior al
cinc per cent tant a la regió metropolitana, com a Catalunya i a
Espanya en el mes de març- avala el dinamisme d'aquest sub
sector.

En canvi, l'activitat en el subsector de l'obra civil es va anar
debilitant al llarg del 1995, en part coma conseqüència de la ra
lentització deguda a l'adaptació a la nova Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, en part per l'impacte de la con

tenció de la despesa pública. Amb la feble evolució que registrà
la licitació oficial durant l'any passat -es va tancar amb una da
vallada del 20,1 per cent a Espanya i del 12,7 per cent a Catalu
nya- i la necessitat d'accelerar l'ajust del dèficit, no sembla gai
re realista esperar que l'obra civil experimenti una reactivació
significativa durant el 1996.
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Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges'
Barcelona Resta RMB Regió Metropolitana Resta Catalunya Cata uny

Acab ts Iniciats Acabats Iniciats

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 33.351 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
lr. tr. 704 426 5.875 3.522 6.579 3.948 3.510 3.236 10.089 7.184
2n. tr. 695 477 5.604 4.923 6.299 5.400 4.620 3.732 10.919 9.132
3r. tr. 539 505 5.391 3.448 5.930 3.953 3.813 3.098 9.743 7.051
4t. tr. 818 722 6.006 4.827 6.824 5.549 4.867 3.898 11.691 9.447

1995 3.109 2.641 22.161 19.299 25.270 21.940 17.926 14.607 43.196 36.547
lr. tr. 740 950 6.399 4.401 7.139 5.351 5.166 3.422 12.305 8.773
2n. tr. 801 612 6.426 5.288 7.227 5.900 4.790 3.816 12.017 9.716
3r. tr. 913 526 4.524 4.389 5.437 4.915 3.683 3.414 9.120 8.329
4t. tr. 655 553 4.812 5.221 5.467 5.774 4.287 3.955 9.754 9.729

1996
lr. tr. 997 383 6.930 5.596 7.927 5.979 4.617 3.784 12.544 9.763

1 Fins a 1994 les dades inclouen reformes i ampliac'ons.
Nota:no es comptabilitzen els habitatges públics en la sevatotalitat.
Font: Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Collegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Generalitat de

Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)

Barcelona Resta RMB

Iniciats Acabats Iniciats Acabats

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995
1995/1994

34,7
12,8

-59,7
24,0

8,3
-3,1

27,2
15,4

L'edificació d'habitatges torna a assolir un elevat ritme de
creixement a Barcelona i a la regió metropolitana, després de
l'alentiment registrat a finals de l'any passat per la incertesa
derivada de l'acabament del primer Pla de l'Habitatge.

Si el 1995 va ser l'any de la consolidació de la recuperació de
la construcció residencial, les primeres dades de 1996 permeten
pensar en un manteniment d'aquesta tendència expansiva, que
esmanifesta amb diferent intensitat depenent dels àmbits ana
litzats. En especial, destaca el fort creixement que experimenta
la construcció d'habitatges a Barcelona -un 34,7 per cent en re
lació amb el primer trimestre del 1995 i un màxim trimestral
d'ençà el 1989-, mentre que a la resta d'àmbits analitzats els
creixements registrats adopten un tomolt més moderat però
amb uns volums igualment importants: a la regió metropolitana
de Barcelona (RMB) el creixement dels habitatges iniciats és de
l'onze per cent, i a Catalunya, de l'1,9 per cent. Per contra, el
nombre d'habitatges acabats ha crescut amb intensitat a la resta

de la regió metropolitana mentre que a Barcelona aquesta evo
lució ha estat negativa.
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No és cap novetat destacar el paper protagonista del sector de
l'habitatge en els bons resultats de la construcció obtinguts du
rant l'any passat. I del que es desprèn de les dades de la licitació
oficial i de la construcció no residencial, no hi ha gaires indicis
per pensar que l'edificació residencial abandonarà aquest paper.
Sobretot un cop conegudes les primeres dades de l'any, que
mostren que s'ha superat l'acusada desceleració que es produí
en el sector de la construcció residencial a la segona meitat de
l'any anterior, quan dominava la incertesa sobre l'aprovació del
segon Pla de l'Habitatge. A gairebé tots els àmbits analitzats es

va produir una concentració de projectes a la primera meitat de
l'any per tal de poder aprofitar els avantatges que encara oferia
el Pla 1992-1995. L'aprovació d'aquest segon Pla i la davallada
dels tipus d'interès després del lleu rebrot alcista registrat a mei
tat de l'any passat han generat de nou confiança tant en els pro
motors i constructors com en els compradors.



Habitatges iniciats als grans municipis
de la regió metropolitana*

Barcelona

l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Sabadell
Terrassa
Santa Coloma de Gramenet

Mataró
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
el Prat de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Granollers

Total 12 municipis

lr. tr. 96

997

114

289
444

272
33

145
156
279
419

184

156

3.488

1995

4.087
788
754

1.269
1.756
208
723
412

746
158

1.084
293

Variació

52,0
159,9
11,5
12,3
-17,9
117,0
-30,9
-5,3
73,5
198,3

1,6
11,3

12.278 24,1

Total RMB 7.927 28.348 6,8

Total Catalunya 12.544 46.309 1,4
Nota: Fins a 1995 les dades inclouen reformes i ampliacions.
*Municipis de laRegió I que tenen més de 50.000 residents (Cens del 1991).
Font: Elaboració pròpiaapartir de les dades facilitadesper la Direcció General d'Arquitectura
i Habitatge.

La millora de les condicions d'accés a l'habitatge
per part de la demanda dibuixen un escenari favorable

per al manteniment de l'expansió de l'oferta.

A aquests elements cal afegir la lenta però progressivamillora
de la situació econòmica, així com la tendència estable dels
preus de venda dels habitatges, que durant tot el 1995 i els pri
mers mesos del 96 han mantingut la tònica de moderació del
bienni anterior.Totplegat, un panorama propici per a continuar
augmentant l'oferta residencial, especialment en els nuclis on es

registra dèficit d'habitatges; dèficit que pot venir de temps enre
re, o pot haver-se revelat recentment, a causa de l'augment de la
població resident en algunsmunicipis, resultant del procés de
suburbanització que ha caracteritzat les dues darreres dècades,
especialment important dins dels límits de la regió metropolitana
de Barcelona.

Un dels aspectes més positius del Pla, que té per objectiu faci
litar l'accés a l'habitatge a migmilió de famílies a Espanya
abans de final de segle, és que no es limita a potenciar la cons

trucció d'habitatges de nova planta. Contempla també les sub

vencions a l'adquisició d'habitatges de segona mà i al lloguer, fi
gures especialment importants per a les famílies que vulguin
residir en nuclis urbans amb una elevada densificació urbanística
i en els que existeixi un parc significatiu d'habitatges buits.

milers
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• Barcelona El Onze municipis Resta RMB

L'èmfasi en la maximització de la utilització del parc d'habi
tatges existent és un element que hauria d'estar present, al nos
tre parer, en qualsevol política orientada a satisfer l'objectiu de
facilitar l'accés de les famílies amb menys recursos econòmics a

un habitatge. Òbviament, la preocupació pel manteniment d'a
quest parc en bones condicions és una qüestió de responsabili
tat, sensibilitat i conscienciació que ha de ser permeable al con
junt de la societat, i no només a les institucions, tota vegada que
pràcticament no hi ha cap mena de penalització per permetre la
subutilització o la degradació d'un habitatge. Altres problemes
que sobrepassen la dimensió de la decisió individual i afecten la
comunitat, com el malbaratament d'energia o la manca d'aprofi
tament dels residus, han necessitat més d'una dècada per a ser

considerats seriosament dins dels programes d'acció política i de
les preocupacions d'una part significativa dels ciutadans. La
creixent inquietud pels problemes de les aglomeracions urbanes

farà, sens dubte, que el manteniment i lautilització racional del
parc d'habitatges sigui un tema d'actualitat en els propers anys.
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Resta Catalunya Catalunya
Habitatges iniciats a la regiómetropolitana

Alt
Penedès

Garraf

Vallès
Occidental

Baix
Llobregat

1

Vallès
Oriental

Barcelonès

Maresme

1993 ni 1994 = 1995 ffi lr. tr. 1996

Es referma la concentració creixent de la producció
d'habitatges: pràcticament dos de cada tres nous habitatges
iniciats a Catalunya se situen dintre dels límits de la regió
metropolitana de Barcelona.

Un dels trets més importants que caracteritza l'actual cicle ex
pansiu de la construcció residencial a Catalunya és el seu caràc
ter urbà, entenent per urbà no només una estricta circumscrip
ció dintre dels termes delmunicipi, sinó també promocions
situades al voltant de nuclis urbans de caràcter mitjà, molts dels
quals es caracteritzen per tenir un gran potencial de creixement
demogràfic i urbanístic.

Les dades del primer trimestre del 1996 vénen a confirmar
aquesta condició urbana. A banda de l'espectacular creixement
dels habitatges iniciats a Barcelona -un 34,7 per cent en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat-, i a la resta del Barce
lonès -un 77,6 per cent-, el creixement registrat al conjunt de
la regió metropolitana manté la tònica d'expansió persistent i
homogènia dels darrers trimestres, i creix un onze per cent. Un

augment força superior al del conjunt de Catalunya, que creix
un 1,9 per cent, i que és prou explícit de la menor vitalitat de la
construcció residencial fora de les aglomeracions urbanes.
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Habitatges de Protecció oficial de nova construcció'

1993 2.687 4.070 6.757

1994 2.691 3.531 6.222

1995 3.406 5.633 9.039
lr. tr. 820 1.113 1.933
2n. tr. 1.077 2.418 3.495
3r. tr. 590 1.094 1.684
4t. tr. 919 1.008 1.927

1996
lr. tr. 617 779 1.396

bats

1993 948 1.734 2.682
1994 1,111 2.381 3.492

1995 1.708 3.451 5.159
lr. tr. 534 752 1.286
2n. tr. 325 871 1.196
3r. tr. 397 715 1.112

4t. tr. 452 1.113 1.565

1996
lr. tr. 546 1.247 1.793

1 Fins a 1994 les dades inclouen reformes i ampliacions.
2 Fins a 1995 les dades corresponen a la Regió I.
Font: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Habitatges iniciats/1000 habitants

Barcelona

Alt Penedès

Baix Llobregat
Barcelonès

Garraf

Maresme

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Regió Metropolitana
Catalunya

0 2 4 6 8 10 12 14

I=1mitjana anual 19924995 ffi darrers dotze mesos

De fet, d'ençà que al 1992 començà l'actual cicle expansiu, les
taxes de creixement de la producció residencial de la regió me

tropolitana de Barcelona han estat acusadament superiors a les
del conjunt de Catalunya. I ho han estat més encara les dels
dotzemunicipis més grans de la regió metropolitana en termes

de població. Això és només un reflex del potencial de desenvo
lupament d'aquests nuclis i d'altres de caràcter mitjà que estan

vivint transformacions urbanístiques i demogràfiques molt im
portants, fomentades per la millora de les xarxes de comunica
ció viàries i ferroviàries i per la transformació del model d'aglo
meració territorial que està afectant, en major o menormesura,
les grans conurbacions europees.



Projectes d'habitatges visats
pel Collegi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656
1987 17.919 12.577 5.342

1988 26.330 22.819 3.511
1989 32.942 30.222 2.720
1990 20.489 19.203 1.286
1991 21.570 20.077 1.493

1992 21.868 19.687 2.181

1993 22.730 18.925 3.805

1994 27.744 23.929 3.815
lr. tr. 6.337 5.660 677
2n. tr. 7.329 5.949 1.380
3r. tr. 6.970 6.043 927
4t. tr. 7.108 6.277 831

1995 30.884 26.641 4.243
lr. tr. 7.547 5.660 1.887
2n. tr. 6.801 6.285 516
3r. tr. 10.154 9.034 1.120

4t. tr. 6.382 5.662 720

1996
lr. tr. 9.099 8.466 633

Font: Cololegi d'Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Projectes visats

Protecció
Variació (%) Total Lliures oficial

lr. tr. 1996/1r. tr. 1995 20,6 49,6 -66,5
lr. tr. 1995/1r. tr. 1994 19,1 0,0 178,7

1995/1994 11,3 11,3 11,2
1994/1993 22,1 26,4 0,3

Les dades més recents palesen la creixent concentració de la
nova oferta d'habitatges dintre de la regió metropolitana. Efec
tivament, un territori que suposa el 10,1 per cent de la superfície
total de Catalunya i en el que viu el 69,8 per cent de lapoblació
ha absorbit en els darrers anys a l'entorn del 60 per cent del to
tal d'habitatges iniciats a Catalunya. L'anàlisi dels índexs de

construcció introdueixen un nou element de reflexió: l'index de

producció/1000 habitants a Catalunya és superior al de la regió
metropolitana i, dintre d'aquesta, el Barcelonès destaca per te

nir uns nivells extremadament baixos, el que pràcticament asse
gura la completa absorció dels habitatges construïts, per poc que
l'oferta estigui mínimament atenta a les preferències i a la capa
citat de despesa i endeutament dels potencials compradors.

Projectes visats a Barcelona (prov.)

• Lliures LIProtecció oficial

Nota: Lesdades són mitjanes mòbils de tres trimestres.

Del conjunt de comarques que formen la regió metropolitana,
són el Vallès Occidental, el BaixLLobregat i el Barcelonès les

que absorbeixen els valors més importants en termes absoluts.
En el primer trimestre del 1996 concentren el 43,8 per cent del
total d'habitatges iniciats a Catalunya, una proporció lleugera
ment superior a la corresponent al volum total d'iniciats d'ençà
el 1992.

Per la seva banda, el segment de l'habitatge protegit mostra
signes d'un cert afebliment després del fort impuls registrat en
els darrers anys. L'aprovació del primer Pla de l'Habitatge signi
ficà el revifament dels habitatges de protecció oficial, i la flexió
a la baixa registrada en els primers mesos del 1996 ha d'inter
pretar-se com una conseqüència més de la incertesa sobre la

manca de continuïtat dels ajuts oficials que imperà durant l'any
passat.
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Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres aprovades (rn2)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1995

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1996
lr. tr.

Sostre de nova planta
Resi en 'al

275.752
480.800
451.787
252.847
192.105
286.341
230.622

337.926
98.262
116.165
66.868
56.631

49.862

arcame t

210.327
403.524
629.003
435.874
278.695
507.874
355.673

430.047
84.320
256.634
54.060
35.033

38.157

1111=1111~111111111~117,~11111~11111
59.141
174.196
241.413
122.016
110.557
119.905
70.140

193.079
19.941
137.146
20.114
15.878

10.729

47.953
94.756
111.789
55.567
44.491
27.959
22.417

25.152
6.361
8.683
1.643
8.465

3.857

56.149
79.260
267.339
202.940
86.292
105.890
14.975

11.795
2.867
6.843

0

2.085

29

32.542
59.436
301.827
127.512
82.541
106.016
58.245

56.219
15.044
10.109

24.628
6.438

12.442

6.426
29.263
7.986

12.481
7.571
2.435
1.213
1.262

1.908

681.864
1.291.972
2.003.158
1.196.756
801.107

1.183.248
760.058

1.066.699
234.366
538.015
168.526
125.792

116.984

140.903
227.293
231.627
205.008
194.087
375.741
243.554

304.241

84.501
89.539
65.501
64.700

85.224

' Fins l'any 1991 inclou el sostre de nova planta dels projectes d'ampliació.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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Mentre que el volum d'obra nova prevista a les llicències
aprovades disminueix per tercer trimestre consecutiu després
de l'excepcional creixement del primer semestre de l'any passat,
l'obra de reforma i ampliació manté la tendència a l'alça.

Les dades relatives a les llicències d'obres de nova construcció
concedides durant els primers mesos del 1996 reflecteixen el
manteniment de la tònica descendent registrada durant la sego
na meitat de 1995. Evolució condicionada per la forta concen

tració de llicències aprovades durant el primer semestre.

Aquesta davallada no es pot interpretar, per ara, en clau de
tendència, per bé que per segon trimestre consecutiu el volum
de sostre aprovat és inferior al de la mitjana dels darrers anys.
Com s'ha assenyalat repetidament, l'esporàdica concentració
d'expedients de llicències d'obres fa que els volums de sostre

previst a nivell trimestral puguin oscil.lar des de l'atonia d'uns
valors molt minsos fins a dotacions espectaculars de superfície,
que provoquen sobtats creixements. En definitiva, per al 96,
com ja va passar en el 94 i el 92, el volum d'obra prevista a les
llicències serà menor que en els anys immediatament anteriors.
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Un dels aspectes més destacables de les dades del primer tri
mestre d'enguany és la preeminència del sostre destinat a la
construcció d'habitatges i places d'aparcament, que representa
un 75 per cent del sostre total previst. Amb un grapat de projec
tes residencials de caire petit i mitjà -un 88 per cent dels edifi
cis previstos té menys de 20 habitatges-, es confirma elmante
niment de la dinàmica d'aquest tipus de sostre. El fet que la
meitat d'aquests projectes se situïn en els districtes del nord-est
de la ciutat, on els preus dels habitatges nous són els més baixos
de la ciutat, garanteix l'absorció d'aquesta nova oferta, tota ve

gada que probablement els potencials compradors podran aco

llir-se als avantatges del Pla de l'Habitatge.

Un darrer tret a destacar és l'abast progressiu de les obres de
reforma i ampliació sobre el total d'obra prevista: en els darrers
vuit anys aquest tipus d'obra ha passat de representar el 15 per
cent de l'obra total fins al 42 per cent que s'assoleix durant
aquest primer trimestre. Com s'ha comentat repetidament en
aquestes pàgines, les perspectives de què gaudeix el subsector
de la rehabilitació a Barcelona són molt favorables (especial
ment d'habitatges) per ser una alternativa a la nova construcció
-difícil per l'escassetat de sòl- i perquè representa treure el
màxim rendiment del parc existent.
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Preus al mercat immobiliari: lloguer d'oficines
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Evolució del preu de lloguer de les oficines
taxa de variació interanual (°/0)
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El preu de lloguer de les oficines esmanté estable en relació
amb un any enrere i és un dels més baixos de les grans ciutats
europees; aquest és un dels factors pels que es considera
Barcelona com la sisenamillor ciutat europea per localitzar
un negoci.

Durant la segona meitat del 1995, el creixement econòmic a la

major part dels països de la Unió Europea ha estat més feble
del que s'esperava. Dintre del mercat immobiliari, el sector de
les oficines ha estat particularment sensible a aquesta conjuntu
ra, i en el cas de Barcelona es detecta un estancament de la ma
jor part d'indicadors en relació amb un any enrere: els preus de

lloguer romanen pràcticament amb els mateixos valors, tant a
les zones especialitzades com al conjunt de la ciutat, el volum
net de nova ocupació no ha experimentat cap variació significa
tiva, i la taxa d'ocupació se situa pràcticament al mateix nivell
que un any abans.

Així, sembla que no s'han acabat de concretar les expectatives
favorables que dominaven a finals de 1994, quan la recuperació
de l'activitat econòmica permetia pensar en un canvi significatiu
de tendència després del fort impacte de la crisi. La forta dava
llada dels preus que va provocar, i el descens del volum de con

tractació fruit d'una retracció de l'activitat de negocis en gene
ral, va coincidir, a més, amb un augment molt notable de la
oferta de sostre nou, per la sortida al mercat de nombroses pro
mocions previstes en plena etapa d'expansió, algunes d'elles de
gran envergadura.
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Evolució del preu de les oficines a algunes grans
ciutats d'Europa en edificis exclusius de primera línia
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Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper Richard Ellis.

Encara que sigui poc significatiu en termes absoluts, val la
pena mencionar que s'està produint un procés de transformació
d'aquest tipus de sostre, que en l'actual conjuntura resulta exce

dentari, cap a usos que semblen tenir garantida l'absorció en el
mercat, mitjançant operacions de canvi d'ús d'oficines a residen
cial, tant d'edificis ja existents comde projectes en curs.



Preu mitjà de lloguer dels locals destinats a oficines
(ptes/m2/mes)

1. Ciutat Vella 967 817 881 944
2. L'Eixample 1.375 1.272 1.060 1.030
3. Sants-Montjuïc 1.018 1.045 879 958
4. Les Corts 1.810 1.626 1.334 1.245
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.527 1.360 1.151 1.086
6. Gràcia 1.136 971 1.064 1.103
7. Horta-Guinardó 1.327 1.009 902 1.048

8. Nou Barris 1.240 710 958 1.064
9. Sant Andreu 1.068 961 934 924

10. Sant Martí 803 766 749 826

Barcelona 1.301 1.182 1.038 1.029

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Cambra de laPropietat Urbana
de Barcelona.

Evolució del preu de lloguer de les oficines
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Total Barcelona

El caràcter general del refredament de l'economia de la sego
na meitat del 1995 va afectar, fora d'alguna excepció, el sector
de les oficines dels mercat immobiliaris de les grans ciutats eu

ropees. Amb les peculiaritats pròpies de cada ciutat, que no són

poques si es té en compte el volum d'oferta, la tradició o especia
lització de ciutats com Londres o Brussel-les, o eldesplaçament
de la frontera d'Occident per tal d'integrar els antics països de
l'est, per exemple, ens hem de remetre a la mateixa pausa cíclica
de creixement per explicar, primer, la davallada generalitzada
de preus durant el període 1991-93, i, segon, la tardança d'una

recuperació que esmanifesta amb molta més feblesa del que
s'esperava. El gràfic adjunt ho mostra clarament.

Superfície mitjana dels
per a ús d'oficines

locals contractats
(m )

Eli El 1992 1993 1994 1995

1. Ciutat Vella 96 121 115 113
2. L'Eixample 111 124 123 131
3. Sants-Montjuïc 87 94 141 111
4. Les Corts 85 151 143 182
5. Sarrià-Sant Gervasi 104 102 122 122

6. Gràcia 102 84 101 118
7. Horta-Guinardó 74 104 86 80
8. Nou Barris 67 104 65 73
9. Sant Andreu 97 82 121 161

10. Sant Martí 154 139 163 150

Barcelona 107 117 124 129

En aquest context, és convenient recordar que ladisponibili
tat de sostre d'oficines a preu raonable en termes comparatius a

nivell d'Europa és un dels principals factors que han contribuït a
situar Barcelona en les primeres posicions de ciutats europees
preferides per situar un negoci. Segons l'estudi realitzat per la
consultora Healey&Baker, any rere any la ciutat millora de po
sició, i durant el 1995 s'ha situat en sisè lloc.

L'atonia que s'observa en els preus d'oferta en el mercat
d'oficines fomenta un augment del nombre de transaccions,
que no prové tant de demanda neta com d'empreses ja
existents que aprofiten una conjuntura d'oferta barata, àmplia,
assequible i de qualitat per cercar una millor localització
o modernitzar i reestructurar les seves instal4acions.

Elmercat d'oficines a Barcelona, per bé que mostra senyals
d'atonia en relació amb els preus d'oferta i les dificultats de sor

tida d'aquesta oferta, està experimentant una destacable vitalitat
quant a volum d'operacions realitzades: el nombre de contractes

registrats durant el 1995 és superior en més d'un 50 per cent al
registrat durant el 1994.

En part, aquest augment prové de la demanda que deriva de
la creació de noves empreses que cerquen aquest tipus de locals,
però la demanda més significativa de locals la componen empre
ses ja existents que aprofiten l'existència d'una oferta abundant,
de qualitat i a un preu raonable per millorar la localització geo
gràfica, centralitzar dependències disperses o renegociar les con

dicions dels seus contractes. El manteniment de les taxes d'ocu
pació en els darrers anys (a l'entorn del 90 per cent) i
l'estancament en la concessió de llicències de sostre de nova
construcció destinat a oficines demostren que la demanda neta

no ha crescut significativament en els darrers anys.
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Distribució dels locals d'oficina i similars

superfície (m2)
llogats a Barcelona segons grandària i preu

preu (ptes.1m2/m
..

0 % acumulat 11.11=1111 %

2n. semestre 1995

fins a 30 0,9 0,9 fins a 500 1,8 1,8
31-60 22,4 23,3 501-750 21,3 23,1
61-90 24,9 48,2 751-1.000 31,1 54,2
91-120 18,2 66,4 1.001-1.250 24,7 78,9
121-150 10,0 76,4 1.251-1.500 12,2 91,1
151-200 10,9 87,3 1.501-1.750 5,8 96,9
201-250 5,1 92,4 1.751-2.000 1,6 98,4
251-300 2,7 95,1 2.001-2.500 1,1 99,6

més de 300 4,9 100,0 2.501-3.000 0,2 99,8
més de 3.000 0,2 100,-

Total 100,0 Total 100,-

fins a 30 0,8 0,8 fins a 500 4,0 4,0
31-60 19,2 20,0 501-750 22,2 26,4
61-90 25,7 45,7 751-1.000 27,7 54,1
91-120 19,3 65,0 1.001-1.250 21,1 75,2
121-150 11,2 76,2 1.251-1.500 14,3 89,5
151-200 10,9 87,0 1.501-1.750 6,2 95,8
201-250 5,8 92,8 1.751-2.000 2,3 98,0
251-300 2,6 95,4 2.001-2.500 0,8 98,9

més de 300 4,6 100,- 2.501-3.000 0,7 99,6
més de 3.000 0,4 100,-

Total 100,- Total 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat Urbanade Barcelona.

Els vertiginosos canvis que s'estan produint en el món del
mercat laboral i de les telecomunicacions estan contribuint a fer
més fràgil la tradicional connexió entre població ocupada en el
sector del terciari (especialment terciari avançat i de serveis a

les empreses) i necessitats de sostre d'oficines. Fets com l'aug
ment de l'autoocupació, l'existència de vivers d'empresa, la pro
moció d'espais amb serveis centralitzats, o la difusió dels ordina
dors personals i les múltiples connexions amb xarxes

d'informació que permeten, són, entre d'altres, nous elements
de reflexió en considerar aquesta relació.

El manteniment d'una política de preus competitius contribueix
a la consolidació de les àrees de nova centralitat en el mapa
del terciari avançat de la ciutat.

L'anàlisi de les dades relatives al lloguer de contractes regis
trats per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona durant
el 1995 illustren aquestes apreciacions i, a més, concreten quina
ha estat l'evolució dels preus a nivell de districte, les caracterís
tiques dels locals llogats en termes de superfície, els usos d'a
quests locals i, per últim, ofereixen una visió geogràfica de la lo
calització dels despatxos i locals llogats. Les taules i gràfics
adjunts són prou explícits.
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El primer aspecte a considerar és que l'estabilitat de preus a

què al.ludíem anteriorment afecta tant els locals de primera ca

tegoria situats en edificis exclusius localitzats a l'eix central de
negocis com la resta de locals, ubicats en edificis amb usos com

partits (principalment residencials) i disseminats arreu de la ciu
tat. El preu de la primera tipologia descrita ronda entre 1.350 i
2.200 ptes/mYmes, mentre que la segona tipologia té un preu
mitjà de poc més de 1.000 ptes/mVmes. En tots dos casos, es

tracta de valors pràcticament idèntics en termes nominals als re
gistrats l'any anterior.

En comparació amb la segona meitat dels vuitanta, període
d'elevat creixement econòmic, d'expansió de les activitats tercià
ries i d'eclosió dels preus de lloguer dels locals d'oficines, a ho
res d'ara s'ha reduït notablement la dispersió de preus que va

ser la tònica durant aquells anys. El preu de lloguer de les ofici
nes de l'eix central de negocis (zona que abraça des delPasseig
de Gràcia i la Rambla Catalunya fins la Diagonal, però incloent
també les zones adjacents) continua sent molt superior al de la
resta de zones de la ciutat -n'és pràcticament el doble-, però
quedamolt lluny de la proporció que es registrava al final del
cicle alcista -l'any 1991, elpreu de lloguer a l'eix central de ne

gocis era quatre vegades superior a la mitjana del conjunt de la
ciutat.
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Estructura de preus de lloguer de les oficines

1990 1991 1992 1993 1994 1995

r-1 fins a 750 ptes/m2/mes 1-1 de 751 a 1.250 ptes/m2/mes
ffill més de 1.250 ptes/m2/mes

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper la Cambra de la Propietat
Urbana de Barcelona.

Principals activitats a desenvolupar als locals
d'oficines i similars llogats a Barcelona (1995)

Indústries
i tallers

(6,6 %)
Serveis a

les empreses
(7,4 %)

Serveis al
consumidor

(15,8 %)

Vendes Magatzems
(7,6 %) (3,0 %)

Oficines i

despatxos
(59,6 %)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de laPropietat

Aquesta menor dispersió de preus de lloguer també és conse

qüència, a banda de la pròpia conjuntura, de l'assentament pro
gressiu de les àrees de nova centralitat —especialment la zona

del carrer Tarragona, laVila Olímpica, la Plaça de les Glòries o
el Port Vell—, on els preus mitjans se situen entre 1.200 i 2.000
ptes/m2/mes.

Preus de lloguer dels locals d'oficines
i similars (ptes/m2/mes). (1995)

Sense oferta significativa
de 751a 1.000

[ffi de 1.251 a 1.500

I I

fins a 750

de 1.001 a 1.250

més de 1.500

Una ullada a la distribució territorial dels contractes mostra la

imatge usual que deriva d'una especialització d'activitat terciaria
per activitats de negocis i de serveis a les empreses de zones

com l'eix central de negocis o les àrees de nova centralitat. De

fet, el 64 per cent dels contractes de lloguer signats durant el
1995 tenien com a referència locals situats als districtes de l'Ei
xample i Sarrià-Sant Gervasi.

Per la seva banda, els locals llogats tenen cada cop una super
fície mitjana més gran. D'ençà el 1992, la dimensió mitjana ha

augmentat en 22 m2, el que representa un augment significatiu
en termes relatius, del 20 per cent. L'òbvia connexió entre dava
llada dels preus i augment de la superfície mitjana dels locals

llogats avala, de nou, la hipòtesi que el gros de la demanda està

formada per empreses que cerquen millorar la localització o

centralitzar dependències disperses. Pel que fa a les activitats a

desenvolupar, són les oficines i despatxos, i els serveis a les em

preses i als consumidors les que acaparen la major part dels lo
cals.
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Lloguer de locals comercials i per a serveis personals

Preu mitjà de lloguer dels locals comercials
i per serveis personals (ptes/m2/mes)

Superfície mitjana dels locals comercials contractats
(m2)

1.365 1.142 1.006 83 931. Ciutat Vella 1.425 1. Ciutat Vella 107 100
2. L'Eixample 1.972 1.618 1.167 1.198 2. L'Eixample 108 114 128 132
3. Sants-Montjuïc 1.368 1.197 961 990 3. Sants-Montjuïc 105 97 121 98
4. Les Corts 1.969 1.770 1.152 1.072 4. Les Corts 97 130 109 115
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.820 1.642 1.332 1.186 5. Sarrià-Sant Gervasi 86 121 122 132
6. Gràcia 1.305 1.192 991 1.044 6. Gràcia 86 101 103 98
7. Horta-Guinardó 1.393 1.435 1.039 1.066 7. Horta-Guinardó 66 92 90 85
8. Nou Barris 1.398 1.219 1.156 1.060 8. Nou Barris 74 77 92 80
9. Sant Andreu 1.228 1.131 1.019 1.074 9. Sant Andreu 95 77 119 79

10. Sant Martí 1.243 1.363 1.067 1.026 10. Sant Martí 113 101 140 118

Barcelona 1.548 1.414 1.113 1.091 Barcelona 95 102 117 110

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Cambra de la PropietatUrbana
de Barcelona.

Es frena la davallada dels preus de lloguer dels locals
comercials.

L'evolució del preu de lloguer dels locals comercials (sota
aquesta denominació englobem els locals en plantes baixes des
tinats a usos terciaris) al llarg del 1995 no difereix gaire de la

que han seguit altres subsectors de l'immobiliari, en especial, el
d'oficines. L'any passat s'ha de considerar com un any pràctica
ment d'estancament dels preus, ja que les prop de 1.100

ptes/m2/mes que es van registrar de mitjana representen una

lleugera davallada dels lloguers -un 2 per cent en termes nomi
nals- en relació amb la mitjana d'un any abans.

Aquest comportament significa un fre al notable descens re
gistrat d'ençà el 92 i especialment durant el 94, quan es va regis
trar una davallada dels preus superior al vint per cent en els
nous contractes, com a reacció tardana a la crisi del 93 i davant
la manca d'expectatives de recuperació pel sector comercial mi
norista durant el 94. A hores d'ara, i amb més raó durant el 95,
quan una bona part d'indicadors d'activitat econòmica mostren

unes taxes de creixement positives, el consum privat continua
sent l'element que mostra una major debilitat en el seu ritme de
creixement. Malgrat tot, la millora de la conjuntura econòmica i
la represa de la confiança dels consumidors, encara que a un rit
me menor de l'esperat, està al darrere de la moderació en la da
vallada dels preus.
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Evolució del preu i de la superfície dels locals llogats
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Per la seva banda, l'evolució a la baixa del nombre de con

tractes registrats durant el 95 es pot considerar una mostra d'a
questa millora de les expectatives, entre altres raons, per la me

nor rotació derivada d'una major estabilitat dels negocis en una

conjuntura expansiva, i per laprevisible disminució de renego
ciacions de contractes, un fet gens inusual en els dos anys
anteriors.



Preu dels locals comercials i per a serveis
personals (ptes/m2/mes) (1995)

alkihor

= Sense oferta significativa
= menys de 1.000ptes

de 1.000 a 1.250ptes
ffi més de 1.250 ptes

L'augment de l'oferta comercial de la ciutat en els darrers anys,

força concentrada en projectes singulars, l'augment
de les franquícies, i l'atonia del consum privat han pressionat
a la baixa els preus de lloguer.

Dintre del sector immobiliari, pocs sectors han experimentat
en els darrers tres anys uns canvis tan importants en l'estructura
de l'oferta com el sector comercial i de serveis personals; canvis
equivalents, amb totes les matisacions necessàries, als que van
experimentar amb anterioritat el sector hoteler i el d'oficines,
constatables tant en ampliació com en modernització de l'oferta.
En el cas particular dels locals comercials, hi ha hagut, per un
costat, una modernització i una adaptació de les estructures tra

dicionals als nous requeriments de la demanda; per l'altre, una
ampliació de l'oferta, sovint integrada en grans projectes que,
amb diferents models i grandàries, tenien per objectiu la dina
mització econòmica i un major aprofitament urbanístic d'algu
nes zones de la ciutat amb potencial de desenvolupament. Els
exemples de Plaça de les Glòries, la Vila Olímpica, l'Illa o Ma

remagnum són prou eloqüents, i la seva integració en els hàbits
de la ciutadania, força innegable.

Activitats a desenvolupar als locals llogats (1)/0)
(segon semestre 1995)

Comerç al detall (39%)
Resta comerç
al detall (20%)

Restauració (18,7%)

Tèxtil (8,4%)
Alimentació (10,1%)

Serveis a les empreses
i inmobiliari (3,9%)

Comerç a l'engròs
(5%)

Resta serveis culturals
i personals (32,8%)

Aquests tipus de centres constitueixen una part significativa
de l'oferta de sostre aprovat a les llicències d'obres —prop d'un
milió de in2 per a usos de restauració, comercials, lúdics i de ser

veis personals entre 1988 i 1995. L'altra part de l'oferta la cons

titueix la tradicional dotació de sostre comercial situada en edi
ficis residencials, especialment important en els dos darrers anys
per l'impuls de la construcció residencial, que ha afavorit també
la implantació de locals comercials —habitualment en els baixos
d'aquests edificis—, arreu de la ciutat.

Cal esmentar també l'impacte que representa en l'estructura
de comerç tradicional el notable augment de les franquícies en

els darrers anys, especialment en el sector de l'equipament per
sonal (roba, sabates, estètica...), en el de lleure i cultura, i en el
de restauració. En un context d'àmplia oferta, la sòlida posició
de les franquícies com a potencials llogaters —sobretot si es
compara amb la feblesa d'un llogater individual—, intervé de
forma directa en les condicions de negociació dels preus, i, en
especial, en la flexió d'aquests a la baixa.
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VI. Ocupació
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Mercat de treball

Població activa, ocupada i aturada. Taxes d'atur
Barcelona Regió Metropolitana

A UrAturats

Taxes d'atur registrat

1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994

1.95
11.95
111.95
IV.95

1.96

732.027
725.042
737.803
731.720

711.966
691.589
715.959
712.291

712.550
708.454
708.728
705.724

693.585

613.625 118.402 1.741.556 1.395.220
627.965 97.077 1.721.522 1.438.889
667.161 70.642 1.751.523 1.538.125
665.482 66.238 1.785.001 1.581.980

645.671 66.295 1.775.721 1.577.973
622.098 69.491 1.746.982 1.541.734
629.623 86.336 1.834.095 1.574.342

625.373 86.918 1.852.960 1.605.383

627.158 85.392 1.867.581 1.625.007
627.517 80.937 1.861.791 1.632.413
629.899 78.829 1.876.591 1.650.840
629.656 76.068 1.873.638 1.652.755

618.331 75.254 1.846.351 1.625.183

346.336
282.633
213.398
203.021

197.748
205.248
259.753
247.577

242.574
229.378
225.751

220.883

221.168

16,2
13,4
9,6
9,1

9,3
10,0
12,1
12,2

12,0
11,4
11,1
10,8

10,9

19,9
16,4
12,2
11,4

11,1
11,7
14,2
13,4

13,0
12,3
12,0
11,8

12,0

18,3
15,2
11,6
10,9

11,0
11,2
13,8
12,6

12,2
11,3
11,0
11,1

11,3

20,9
18,8
16,2
15,6

15,6
15,5
17,6
16,5

16,4
15,6
15,2
15,1

15,2

Nota: Dades a final de període. Aquesta nova taula incorpora l'estimació de la població activa a partir de les rectificacions padronals de la població. La RMB (Regió Metropolitanade
Barcelona) es compon de les 7 comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental iVallès Oriental. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de l'Enquesta de Població Activa per a la província de Barcelona, de les dades de població de Barcelona i RMB (Cens 1986, Padró 1991 i rectificacions padronals posteriors) i de les dades
d'atur de l'INEM.

Taxes d'atur registrat

8
89 90 91 92 93 94

- Barcelona - RMB Catalunya

95 96

Espanya

Presentem a partir d'aquest número de BARCELONA ECONOMIA
un nou conjunt de dades referides a la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB) i que aplega les cinc comarques de la Regió I
(Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Va
llès Oriental) i les dues comarques de l'Alt Penedès i del Garraf.
Aquestes dades substitueixen tant les que presentàvem per a
la Regió I com les de nivell provincial, sempre que puguem dis
posar d'elles. També, com fem per a Barcelona, hi incloim una

estimació de la població activa i ocupada per a aquest àmbit.
Totplegat, amb l'objectiu de donar als nostres lectors una infor
mació al més acurada possible sobre el que sovint anomenem la
Barcelona real, sense oblidar aquella que es refereix al terme
municipal de la ciutat.

Una població activa lleugerament a la baixa i una moderació en

el ritme de creixement del nombre de contractacions provoca
que, momentàniament, la taxa d'atur pugi una o dues dècimes
a quasi tots els àmbits.

Les dades relatives al mercat laboral del primer trimestre
d'enguany palesen una disminució de la població activa tant a
Barcelona com a la RMB en comparació amb les de final de
l'any passat. De fet, el comportament al llarg del 1995 fou dife
rent en un àmbit i en l'altre: tot i que en tots dos casos s'hi re
gistrava un augment moderat de l'ocupació, l'evolució de la po
blació activa variava. A Barcelona continuava un degoteig de
població activa per lapròpia evolució demogràfica de la ciutat
-recordem que estem parlant en termes de residents-, mentre
que l'atur disminuia a unes taxes de l'ordre del deu per cent
anual o fins i tots superior en alguns moments. Contràriament, a
la RMB la població activa augmentava moderadament i l'atur
disminuia a un ritme semblant al de Barcelona. En tots dos ca

sos, però, el resultat fou una reducció de la taxad'atur i un aug
ment de l'ocupació.
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Atur registrat a Barcelona i a la Regió Metropolitana
Total Masculí 11~1111 <25 anys Indústr"

28.580 42.06231 des. 1989 70.642 15.360 25.408 2.789 33.067 9.239
31 des. 1990 66.238 26.886 39.352 13.780 24.203 2.659 33.454 5.809
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 març 1995 85.392 43.870 41.522 15.889 27.941 4.964 45.277 7.026
30 juny 1995 80.937 41.333 39.604 14.048 26.190 4.819 43.114 6.640
30 set. 1995 78.829 40.001 38.828 13.747 25.072 4.688 42.109 6.779
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

31 des. 1989 213.068 76.726 136.342 56.367 92.563 10.802 76.793 32.005
31 des. 1990 202.641 76.138 126.503 52.177 90.838 11.318 78.652 21.029
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 març 1995 242.574 120.304 122.270 59.519 92.475 20.333 105.111 23.704
30 juny 1995 229.378 112.125 117.253 53.542 86.597 19.337 99.465 23.076
30 set. 1995 225.751 110.628 115.123 52.713 84.050 19.638 97.951 23.255
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

Font: Dades de l'INEM facilitades per la Regidoria de Promoció Económica i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona iper la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, si aquest era el panorama al llarg de l'any passat,
en aquests primers mesos del 1996, la situació comença a variar
en tots dos àmbits, sense que aquest inici de canvi hagi de mar

car l'evolució en el futur. De moment, són uns canvis puntuals,
atribuibles en gran part a la conjuntura política i econòmica.
Així, i dins d'aquestmarc de provisionalitat, a Barcelona la po
blació activa continua amb el degoteig a la baixa i l'atur manté
unes taxes de disminució interanual a l'entorn de deu per cent o
fins i tot superiors. En canvi, a la RMB, també disminueix lleu
gerament la població activa, però l'atur registrat s'estanca o fins
i tot sofreix un petit increment en el primer trimestre. Tanma
teix, nomes es trata d'un fet puntual, que les dades d'atur regis
trat de mesos posteriors corregeixen, i tornen a presentar una
disminució en relació amb el desembre de l'any passat. En tot

cas, el que sí és cert és que la disminució de l'atur es desaccelera
a l'entorn metropolità mentre que a Barcelona ciutat continua
clarament a la baixa.
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Variació e/o)
Barcelona Regió Metropolitana

31 març 96/
31 des. 95

31 març 96/

31 març 95

31 març 96/
31 des. 95

31 març 96/

31 març 95

Atur total -1,1 -11,9 0,1 -8,8
- masculí -1,5 -12,8 -0,3 -9,2
- femení -0,7 -10,9 0,6 -8,5
-juvenil -1,5 -31,0 -0,3 -24,9

- agricultura 4,5 0,0 -1,3 -4,5
- indústria -5,3 -19,8 -2,8 -15,4
- construcció -1,6 -10,1 -0,5 -4,9
- serveis 0,5 -9,2 1,5 -6,1
- s.o.a. 4,6 1,2 5,1 1,2

Aquesta millora relativa de Barcelona respecte del seu entorn
metropolità és un fet que hem comentat en nombroses ocasions,
i en especial arran de l'esclat de la darrera crisi: Barcelona va

trigar més a patir-ne els efectes, a les acaballes del 92 i no no

més per les causes extraordinàries que tots coneixem, sinó per la
seva pròpia estructura productiva, molt més basada en un tercia
ri diversificat i que permet esquivar la crisi millor que no un sec

tor industrial més rígid, localitzat amb més intensitat a l'entorn
de la ciutat. De la mateixa manera que la ciutat va trigar més a

sortir de la crisi pel fet que la recuperació s'iniciés clarament al
sector industrial i de la construcció, la recuperació s'hi allarga
més temps, gràcies al dinamisme d'una bona part del terciari.



Distribució dels contractes registrats a l'INEM
No acollits

a mesuresTotal
Acollits

a mesures

1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

220.091
291.065
328.528
350.018
379.209
368.500
268.898

107.702
147.458
166.999

174.760
181.460
153.474
108.080

112.389
143.607
161.529
175.258
197.749
215.026
160.818

1994 319.814 299.179 20.635
lr. tr. 74.995 70.350 4.645
2n. tr. 80.615 75.833 4.782

3r. tr. 74.138 69.555 4.583

4t. tr. 90.066 83.441 6.625

1995 421.277 393.713 27.564
lr. tr. 100.355 92.305 8.050
2n. tr. 104.239 97.560 6.679
3r. tr. 104.783 98.801 5.982
4t. tr. 111.900 105.047 6.852

1996
lr. tr. 112.283 104.800 7.483

Font: Dades de l'INEM facilitades per la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona.
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Les dades més recents són prou eloqüents en aquest sentit.
Així, l'atur continua disminuint a unes taxes francament eleva
des a Barcelona, fins arribar al maig a 71.565 desocupats regis
trats, un 13,6 per cent menys que un any enrere, mentre que a la
resta de la província aquesta disminució se situa per sota del
deu per cent. Insistim, però, que la tendència a labaixa de la

població activa afavoreix, en qualsevol cas, tant la reducció de
l'atur com de l'ocupació, i frena la davallada de la taxa d'atur.

Contractes registrats
milers de contractes variació (%)
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L'evolució dels contractes de durada definida explica en gran
part l'evolució de l'atur juvenil i femení dels darrers mesos.

Tot i aquesta reducció del nombre de desocupats inscrits a

l'INEM, les contractacions no han evolucionat parallelament, i
han desaccelerat el seu ritme de creixement. Si pel conjunt del
1995 es van registrar un 32 per cent més de contractes que l'any
anterior, durant els tres primers mesos d'enguany, l'increment
interanual ha estat d'un 13,5 per cent. Una elevada desaccelera
ció, causada per efectes estacionals -a principis d'any no es re

noven els contractes temporals de les vacances i de la campanya
de rebaixes d'hivern- i per la situació econòmica general de
moderació en el creixement, accentuada per la incertesa de les
eleccions que frenava la creació de llocs de treball. Dins d'a
questmarc, no és d'estranyar tampoc que la proporció de con
tractes de durada definida continuï sent superior al 93 per cent,
com ho ha estat als anys 1994 i 1995. Tampoc s'ha de passar per
alt l'agument del nombre de contractes indefinits en relació amb
el trimestre anterior, mentre que els temporals s'estanquen.

Si analitzem la distribució de l'atur registrat per sexe, edats i
sectors en acabar el primer trimestre, destaquem que tant a Bar
celona com a la RMB, en tots els col.lectius ha disminuït en
comparació amb un any abans, a excepció d'aquells que bus
quen feina per primera vegada. Es tracta principalment de les
noves incorporacions de joves al mercat de treball i d'altres
grups -pensem principalment en dones que s'apunten com a

demandants davant de les possibilitats reals de trobar una feina,
si més no a temps parcial, i compatible amb le seves ocupacions
familiars. Que la millora de la situació econòmica i de les expec
tatives de col.locació afavoreix un augment dels aturats inscrits
coma sense ocupacio anterior ho posa de relleu l'evolució per
centual d'aqueta variable d'ençà el 1993 a tots dos àmbits. En
poc més de dos anys, el pes relatiu dels s.o.a. sobre el total d'a
turats ha augmentat aproximadament un 50 per cent.

81



Assalariats i centres de cotització
Assalariats Centres de cotitzaci

1.207.805 1.664.960 71.259 134.481 215.3841.93 678.369
11.93 671.411 n.d. 1.674.588 70.368 n.d. 215.853
111.93 658.596 1.178.565 1.628.597 69.008 131.991 212.089
IV.93 649.029 1.156.679 1.585.956 68.277 130.205 208.013

1.94 664.823 1.180.856 1.632.021 70.194 135.701 217.712
11.94 658.060 1.166.735 1.510.671 66.889 128.775 207.714
111.94 650.176 1.137.300 1.657.915 71.210 134.918 229.311
IV.94 652.233 1.177.862 1.649.249 72.565 141.635 229.661

1.95 654.299 1.205.975 1.686.046 73.896 147.342 236.940
11.95 655.697 1.224.052 1.738.770 74.368 149.902 244.203
111.95 653.830 1.218.581 1.725.175 73.512 147.994 241.839
IV.95 658.917 1.221.660 1.699.430 73.692 147.129 223.485

Per edats, és evident que el segment en què l'atur disminueix
més ràpidament és en el de menors de 25 anys, en clara corres

pondència amb el perfil dels nous contractats: joves, amb una

formació adequada als nous requeriments laborals, capacitat
d'adaptar-se a canvis i que accepten fàcilment contractes de cur

ta durada, tot i que aixà impliqui alternar períodes d'ocupació
amb períodes de desocupació. La disminució de l'atur en aquest
segment de població és francament elevada, de l'ordre del 30
per cent anual a Barcelona i de l'ordre del 25 per cent al con
junt de la RMB.

82

El major dinamisme del sector industrial en comparació amb
d'altres es palesa en una disminució més accentuada de l'atur

Quant a l'evolució de l'atur per sectors, destaca en tots dos
àmbits la forta disminució en la indústria, molt d'acord amb l'e
volució de l'activitat del sector en comparació amb els serveis o

la construcció, amb un element estacional més important. Si el
conjunt del sector industrial ha estat el que ha tirat més de l'e
conomia per sortir de la crisi, és comprensible que sigui alli on
l'atur ha disminuït més, tot i les rigideses i les reconversions que
s'ha efectuat en algun subsector industrial.

Al conjunt del terciari, l'atur manté la seva tònica a la baixa
en relació amb un any abans, ja que, per raons estacionals, pre
senta un petit repunt a l'alça en comparació amb el registrat a
final del 1995. És el reflex del que hem comentat anteriorment
sobre la no renovació de contractes destinats a fer front al pe
ríode de vacances i de rebaixes, ja que les dades d'abril i maig
reforcen el manteniment de la caiguda de l'atur un cop passats
aquests mesos, i que continua amb més intensitat a Barcelona
que a l'entorn metropolità.



VII. Població





Evolució de la població resident

Evolució de la població resident
resident

- —

1995

nombre de

1981 1986 1991
,

Barcelona 1.752.627 1.701.812 1.643.542 1.614.571

Resta Barcelonès 701.864 674.788 658.595 644.596
Barcelonès 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.259.167

Resta AMB 690.522 707.353 735.626 77.344

AMB 3.145.013 3.083.353 3.037.763 3.033.511

Resta RMB 1.093.863 1.146.174 1.226.659 1.313.653
RMB 4.238.876 4.229.527 4.264.422 4.347.164

Resta Catalunya 1.717.538 1.749.111 1.795.072 1.879.705

Catalunya 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.226.869

Font: Censos ipadrons. INE.
Lesdades de 1995 són rectificacions padronals corresponents a 1 de gener.

Com tots els anys en què es realitzen operacions censals o pa
dronals, l'anàlisi de les dades de la població resident a partir de
les rectificacions padronals resta doblement deslluït: per un cos

tat, el reconeixement general que tenen les dades provinents del
Cens i del Padró atorga una validesa inqüestionable aquestes
dues fonts, convertint-les en les dades oficials; per l'altre, aques
tes operacions de gran calat proporcionen l'única informació fi
del sobre l'estructura per edat i sexe de la població, així que no
es disposa d'aquesta informació des del 1991.

Restem expectants, per tant, a l'espera de conèixer aquestes
dades per presentar una anàlisi més completa de l'evolució de la
població entre el cens del 1991 i el padró del 1996. Tot i així, el
coneixement de les dades dels saldos vegetatius i migratoris re
gistrats durant el 1995 permet esperar que la dada de població
padronal estarà lleugerament per sota d'1,6 milions de persones.

La població resident a la Regió Metropolitana de Barcelona.

A grans trets, les darreres dades conegudes no aporten nove

tats substancials a l'evolució de la població resident a la regió
metropolitana en els darrers anys. Es confirma que el creixe
ment demogràfic es troba pràcticament estancat —amb una taxa
de creixement anual acumulatiu entre el 1991 i el 1995 del 0,48
per cent—, lleugerament per sota del del conjunt de Catalunya,
amb un 0,68 per cent. El pes de la regió metropolitana sobre el
conjunt de Catalunya ha disminuït lleument en els darrers anys,
però la població de RMB representa encara un 70 per cent de la
població de Catalunya.

Evoluciómitjana anual de la població resident
milers persones
30

20

10

0

-10

20
1981-1986 1986-1991 1991-1995

= Barcelonès r1 Resta AMB Resta RMB

Alhora, en aquest context de baix creixement, es detecten di
nàmiques distintes dintre dels diferents àmbits metropolitans. El
gràfic adjunt mostra com en aquest darrer quinquenni s'ha in
tensificat el creixement a la segona corona metropolitana, men
tre que al nucli central s'ha atenuat la pèrdua de població que el
caracteritza en els darrers anys. El procés de metropolinització
que s'ha donat a la regió metropolitana en els darrers anys, del
que destaca una acusada suburbanització i una elevada mobilitat
tant per raó d'activitat o estudi com d'habitatge, es defineix per
construir un entramat territorial lligat per unes relacions funcio
nals que donen forma a un sistema urbà diferenciat. En aquest
escenari, s'esvaeix la significació de l'anàlisi de municipis tancats
com a unitats territorials independents, especialment a nivell
d'evolució estructural.

L'evolució del moviment vegetatiu i migratori a Barcelona.

Amb totes les reserves expressades anteriorment, les darreres
dades del moviment natural i delmigratori palesen el manteni
ment de la tendència dels darrers anys. La pèrdua de població
de dret del nucli central de la regió metropolitana té el doble
origen que hem referit tantes vegades. D'un cantó, un moviment
natural negatiu: les defuncions superen els naixements. Aquest
fenomen, creixent des de la segona meitat dels vuitanta, té la
seva arrel en la davallada de la natalitat, derivada d'una creixent
feblesa de la fecunditat i de l'augment de l'edat mitjana de la
mare, que, al seu torn, es tradueix en una disminució de l'índex
sintètic de fecunditat o nombre mitjà de fills per dona.
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Evolució de la població resident a Barcelona

Evolució de la població Saldos vegetatiu imigratori
(milers de persones) (milers de persones)
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M Saldo vegetatiu Saldo migratori - Població registrada

Moviment natural i migratori a Barcelona

1980

1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987
1988
1989

1990
1991

1992
1993
1994
1995

20.311
19.123
17.973
16.440
15.598

15.190
14.413
13.843
13.556
13.376

12.689
12.667
13.356
12.641
12.519
12.122

14.134
14.302
14.007
14.908
14.812

16.057
16.089
15.292
16.121
15.901

16.919
15.568
15.236
15.633
16.674
16.917

Immigrants
ats

8.919
5.218
5.598
9.269
11.198

13.214
8.932
10.365
11.310
12.900

14.962

8.746
11.466
14.178
15.865
19.708

16.780
8.790
15.236
20.134
21.103

21.824
15.919
21374
24.593
26.813

28.936
20.793
27.065
32.556
36.412
40317

Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Sobre el moviment migratori, quantitativament molt més im
portant que el vegetatiu, apuntarem només els elements bàsics
que el caracteritzen: els fluxes migratoris negatius, iniciats a la
segona meitat dels setanta, es composen majoritàriament de
persones joves -un 47,1 per cent dels emigrants registrats en el
període 1987-95 tenien de 20 a 39 anys-, que trien com a desti
nació -en una proporció de dos a tres- altres municipis de la
regió metropolitana, especialment municipis del continu urbà i
del Vallès.
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milers de persones
14

12 -

u.

Movimentmigratori (1995)
Distribució geogràfica i per edats

I
resta RMB resta món resta RMB resta món

Immigrants Emigrants

de 0 a 19 = de 20 a 39 = de 40 a 59 ININ 60 més

Nota: RMB: Regió Metropolitanade Barcelona (el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme,
el VallèsOccidental, el Vallès Oriental, l'Alt Penedès i el Garraf).

La intensificació dels lligams intermunicipals a què al.ludíem
anteriorment, i la percepció de l'espai metropolità com un siste
ma urbà en simateix ha afavorit aquest increment dels fluxos
migratoris entre municipis.



Monografia
Enquesta de la Regió
Metropolitana 1995
Primers resultats referents a la mobilitat, els canvis
de residència, el mercat de treball i la distribució
dels ingressos familiars
Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

El present informe ha estat elaborat per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
Fil han col.laborat: Lucía Baranda (sociòloga), Jaume Clapés i José Luis Flores (geògrafs),
Elena Permanyer (tècnica informàtica) iNtiria Sánchez (administrativa). Els economistes
Joaquim Clusa i Pere Riera, i l'arquitecte Miquel Sodupe hanaportat valuoses contribu
cions icomentaris. La direcciódel treball ha estat acàrrec d'Oriol Nel.lo,geògraf i director
de l'IEMB.





Enquesta de la Regió Metropolitana 1995. Primers resultats

L'Enquesta sobre les condicions de vida i els hàbits de la po
blació de la Regió Metropolitana de Barcelona és un programa
permanent d'informació de base i d'anàlisi de la realitat metro
politana barcelonina. Té com a principal objecte fornir dades
que permetin el coneixement i el seguiment de les dinàmiques
territorials i les transformacions socials en aquest àmbit, coma

base per al disseny de les polítiques públiques que s'hi apliquen.
El projecte és patrocinat per la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
El seu disseny, realització i explotació ha estat encomanat a

l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.

L'Enquesta té una periodicitat quinquennal. La seva primera
edició es realitzà l'any 1985 i ladarrera el 1995. Així doncs, hom
disposa ja d'una sèrie de tres edicions referida a un període de
deu anys. En aquestes tres edicions l'àmbit territorial de l'En
questa ha anat ampliant-se progressivament. Així, l'any 1985 el
territori cobert fou el de la desapareguda Corporació Metropoli
tana de Barcelona (27 municipis); el 1990 fou el de la Regió I
(comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental, amb un total de 129 mu
nicipis); finalment, el 1995 hom hi ha afegit encara les comar
ques de l'Alt Penedès i el Garraf (arribant així a 163 municipis).
L'Enquesta cobreix doncs, en l'actualitat, la totalitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona, amb una superfície de 3.150,7 Km2
i 4.347.164 habitants*, equivalents al 70% de la població total de
Catalunya. És aquest l'àmbit per al qual s'està elaborant elPla
TerritorialMetropolità de Barcelona. Les característiques tècni
ques de la darrera edició de l'Enquesta Metropolitana poden
veure's en la taula adjunta.

La present explotació és una primera aproximació als resul
tats de l'Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona 1995
sobre diversos temes. Hom hipresenta aquelles variables que
tenen una relació més directa amb les prioritats actuals de les

polítiques municipals i amb els temes del planejament territo
rial. Així, s'ofereixen dades relatives als quatre camps següents:

1) La mobilitat territorial de la població per raons de treball,
compra i lleure

2) La mobilitat residencial
3) L'evolució del mercat de treball i la localització de l'ocupació
4) La distribució dels ingressos familiars

* Institut d'Estadística de Catalunya: «Rectificacions del Padró d'Habitants 1995. Vol. I».

Característiques tècniques de l'Enquesta
Univers El conjunt d'individusmajors de 18 anys

residents als 163 municipis que composen la

Regió Metropolitana de Barcelona

(comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental, l'Alt Penedès i elGarraf)

Mostra 5.263 individus seleccionats aleatòriament

Càlcul
de la mostra

Aplicació de la tècnica del mostreig aleatori
estratificat

Nivell d'error
mostral

±1,9 per al conjunt amb un nivell de confiança
de 2 sigma

Qüestionari Inclou un total de 193 preguntes

En cada un d'aquests camps temàtics es presenten les dades
de conjunt i agrupades per àmbits territorials. Per facilitar la
comparació entre les diverses edicions de l'Enquesta, i sense

perjudici que en el futur puguin fer-se d'altres agregacions, les
dades s'han agrupat pels àmbits territorials següents:

a)
b)

c)

Barcelona (terme municipal, 97,6 Km2, 1.643.542 habitants)
Primera corona metropolitana (26 municipis de l'antiga
CMB, 378,4 Km2, 1.339.235 habitants)
Segona corona metropolitana (103 municipis, 1983,4 Km2,
1.134.867 habitants)
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Localització del lloc de treball. Evolució 1990-95

Barcelona
Primera corona

Segona corona
Regió Metropolitana

2,5
2,5
6,6
3,6

21,2
18,2
19,6
19,9

59,1
19,8
35,6
40,9

29,9
8,0
11,2

8,7
17,4
2,4
9,7

4,7
7,8
21,7
10,2

1,0
0,5
1,5
1,0

2,8
3,8
4,6
3,6

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0

1.108)
(781)
(687)

(2.576)

Barcelona
Primera corona

Segona corona

Regió Metropolitana

4,0
2,5
5,4
3,9

21,9
14,7
16,8
18,2

53,1
18,3
35,4
37,3

29,3
8,9
11,6

9,5
20,2
3,7
11,2

5,8
8,3

22,2
11,2

1,3
0,5
2,0
1,3

4,2
6,2
5,5
5,2

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

100,0
100,0
100,0
100,0

(897)
(687)
(620)

(2.205)

1. La mobilitat territorial de la població per raons
de treball, compres i lleure

L'evolució de lamobilitat laboral: la ciutat metropolitana
s'estén i es fa més interdependent, tot abastant bona part
de la segona coronametropolitana.

Les dades relatives a l'evolució dels desplaçaments per raons
de treball mostren, clarament, com la ciutat metropolitana s'es
tén sobre el territori i es fa més interdependent. Així, laprinci
pal característica de lamobilitat per treball de la població resi
dent a la Regió Metropolitana és la progressiva disminució del
nivell d'autocontenció municipal (percentatge de població ocu

pada resident en un municipi que té el seu lloc de treball en el
mateix municipi): en els darrers cinc anys, els desplaçaments in
tramunicipals han vist reduir en 5 punts percentuals el seu pes
en el conjunt de la mobilitat obligada, tot passant de representar
el 64,4% del total de viatges l'any 1990 al 59,4% l'any 1995. Les
dades de l'Enquesta vénen així a confirmar plenament, per a
aquest darrer període, les tendències conegudes a través de les
dades padronals i censals.

90

D'altra banda, elprogressiu augment dels desplaçaments en

tre la segona corona metropolitana i el conjunt format per Bar
celona i la primera corona (que creix en un 21%) mostra amb
contundència que les dinàmiques de la mobilitat abasten avui un
territori molt superior al que tradicionalment s'ha definit com a

àrea metropolitana. No és possible, amb les dades massa agrega
des de l'Enquesta, definir amb exactitud l'abast d'aquest territo
ri; però si el desplaçamentmitjà de la segona corona cap a Bar
celona i la primera corona se situa ja a prop del 15%, cal pensar
que en els territoris més propers a la primera corona la interde
pendència deu ser ja molt alta. Finalment, la poca importància
de les sortides cap a fora de l'àmbit de la Regió, amb menys
d'un 1,5% dels residents amb el lloc de treball fora d'aquest te
rritori, confirma que es pot parlar de la Regió Metropolitana
com d'un mercat de treball autocontingut.
El mitjà de transport utilitzat per anar al treball: increment
general de l'ús del vehicle privat a excepció dels desplaçaments
interns a Barcelona.

Aquesta extensió territorial de lamobilitat ha anat acompaya
da de canvis en lautilització dels diversos modes de transport
per anar a la feina. Aquí el tret més destacat és l'augment en la
proporció de desplaçaments que es realitzen en un mitjà privat,
que se situa l'any 1995 molt a prop del 50,0% del total de viat
ges amb origen a la Regió Metropolitana de Barcelona, amb un

increment de 5 punts percentuals en els darrers cinc anys. La
resta de viatges es reparteixen pràcticament a parts iguals entre

el transport públic i els desplaçaments a peu. Ara bé, aquest re
partiment entre modes de transport no és homogeni en el con
junt del territori metropolità. Així, per exemple, mentre un

36,4% dels ocupats residents a Barcelona utilitzen el transport
públic per anar a treballar, el percentatge baixa fins al 23,8% en

el cas dels residents a la primera corona i a un molt minoritari
7,5% en els de la segona.



Mitjà de transport utilitzat per anar al treball. Evolució 1990-95
A peu Mitjà públic Mitjà privat Altres respostes Total

I I

Barcelona 22,4 22,7 35,4 36,4 36,6 36,3 5,6 4,6 100,0 100,0 (1.080) (861)
Primera corona 28,3 21,7 24,8 23,8 41,3 48,5 5,7 6,0 100,0 100,0 (761) (669)
Segona corona 32,9 28,2 9,3 7,5 53,9 61,2 3,9 3,1 100,0 100,0 (642) (587)
Regió Metropolitana 26,9 24,0 25,3 24,5 42,6 47,1 5,2 4,4 100,0 100,0 (2.483) (2.117)

Submostra formada per la població ocupada que treballa fora del seu domicili.

Mitjà de transport utilitzat en la mobilitat per treball segons l'origen i el destí dels desplaçaments
DESTÍ

Intramunicipal Barcelona Primera corona Segona corona

Barcelona A peu 25,9 28,8 3,9 1,3 0,0 0,0
Públic 38,4 38,9 30,9 36,7 9,0 14,3
Privat 31,9 29,3 55,4 58,6 71,1 72,5
Altres respostes 3,8 3,0 9,8 3,4 19,9 13,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(888) (673) (96) (85) (51) (52)

Primera corona A peu 65,9 56,8 1,0 1,2 10,2 8,8 3,1 0,0
Públic 10,5 6,2 47,9 51,2 23,4 17,0 22,9 17,7
Privat 21,6 35,7 44,0 42,5 60,9 68,2 66,8 69,4
Altres respostes 2,0 1,3 7,1 5,1 5,5 6,0 7,2 12,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(296) (227) (232) (201) (136) (138) (61) (57)

Segona corona A peu 53,2 46,7 0,0 0,0 3,5 5,0
Públic 6,3 3,7 34,0 34,5 6,4 6,4
Privat 38,4 47,7 58,8 59,2 82,7 85,4
Altres respostes 2,1 1,9 7,2 6,3 7,4 3,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(380) (323) (55) (55) (149) (138)
Submostra formada per la població ocupada que treballa fora del seu municipi (excepte en el cas de Barcelona).
*Nosignificatiu.

Atenent a l'origen i destí dels viatges s'observa que la utilitza- La tria del mitjà de transport està, doncs, molt clarament con
ció del transport públic és especialment important en el cas dels dicionada per l'existència i les prestacions dels serveis i les in
desplaçaments interns per Barcelona, on supera amb escreix la fraestructures.

mitjana metropolitana i tendeix, lleument, a créixer. D'altra
banda, també augmenta la utilització del transport públic en els
desplaçaments que tenen origen o destí a la ciutat de Barcelona

(moviments especialment servits per les xarxes de rodalies de

RENFE, els Ferrocarrils de la Generalitat, metro i bus).
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Tempsmitjà de desplaçament al treball de la població resident a la Regió Metropolitana segons el mitjà
de transport utilitzat (en minuts)

Barcelona 11,0 12,4 31,4 31,1 26,2 20,9 25,2 23,1
Primera corona 10,5 12,1 38,4 37,1 23,5 21,1 24,2 23,6
Segona corona 9,6 10,4 35,0 38,6 16,3 16,3 16,0 16,4
Regió Metropolitana 10,4 11,3 33,8 33,4 22,2 19,2 22,5 21,4

(*) Inclou totsels mitjans de transport.

Lloc on els membres de la llar compren habitualment els vestits i el calçat. Evolució 1990-95.

Barcelona 43,5 17,0 7,0 0,1 0,9 29,0 2,4 100,0 (2.190)
Primera corona 45,6 7,2 5,6 8,2 0,6 2,5 28,5 1,7 100,0 (1.580)
Segona corona 24,0 18,3 6,5 6,3 7,1 3,7 31,4 2,6 100,0 (1.291)
Regió Metropolitana 39,2 14,3 6,5 4,2 2,0 2,1 29,5 2,2 100,0 (5.061)

Barcelona 54,2 17,1 12,9 0,0 0,7 14,3 0,6 100,0 (2.107)
Primera corona 42,0 8,8 7,2 10,2 0,9 3,9 26,5 0,6 100,0 (1.595)
Segona corona 27,5 20,7 9,5 8,6 10,1 5,1 18,0 0,5 100,0 (1.381)
Regió Metropolitana 43,1 15,6 10,2 5,5 3,0 2,9 19,1 0,5 100,0 (5.084)

* No inclosos els residents a lesciutats madures (Granollers, Mataró, Sabadelli Terrassa), la resposta dels quals es distribueix entre les altres respostes.

El cost temporal dels desplaçaments laborals:
una clara tendència a la reducció.

Ara bé, tot i l'augment dels desplaçaments de més llarga dis
tància, el temps mitjà invertit en el viatge al treball tendeix a re

duir-se, tot passant dels 22,5 minuts de 1990 als 21,4 de 1995.
Aquesta reducció és sobretot notable en els desplaçaments en

vehicle privat dels ocupats residents a Barcelona i laprimera co

rona, gràcies segurament a l'efecte de les Rondes i d'altres in
fraestructures viàries. Així, el temps mitjà de desplaçament al
treball en vehicle privat ha disminuït, pels residents a Barcelona,
de 26,2 a 20,9 minuts en els darrers cinc anys. Els beneficis d'a
quest estalvi en temps, respecte la situació anterior a la cons

trucció d'aquestes infraestructures, es poden valorar en més de
40.000 milions de pessetes anuals. No ocorre el mateix, en canvi,
per als residents a la segona corona, on els costos temporals per
desplaçament en vehicle privat es mantenen i en transport pú
blic -molt minoritari, com hem vist, pel que fa a la seva utilit
zació- augmenten fins a superar els 38 minuts de mitjana
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La mobilitat per compres i lleure: l'ús extensiu del territori.

A l'hora de desplaçar-se per satisfer les necessitats de compra
i d'oci s'observa també una tendència a l'augment de la mobili
tat sobre el territori. Aquesta tendència, present a tots els àm
bits metropolitans, augmenta d'acord amb l'especialització del
servei requerit i amb la distància a Barcelona. Pel que fa a la di
recció de la mobilitat, és d'assenyalar la capacitat d'atracció de
Barcelona respecte al conjuntmetropolità. Tanmateix, aquesta
atracció sembla repartir-se ara entre les diverses àrees de la ciu
tat i no depèn per tant només del centre tradicional. Així, per
exemple, tal com mostra la taula de destinacions de compra de
vestits i calçat, el nombre de barcelonins enquestats que consi
deren el centre de la ciutat com a principal destí s'estanca al
voltant del 17,0%, mentre que la resta de laciutat passa d'atreu
re el 50,5% de les destinacions a concentrar-ne el 67,1%.



Any d'arribada a l'habitatge

2. La mobilitat residencial, l'habitatge i la distribució
de la població sobre el territori

A mesura que el territori metropolità es fa més interdependent
i està més integrat, el canvi de residència s'associa cada vegada
en més casos a canvi de municipi dins la Regió Metropolitana.

Un de cada tres habitants de la Regió Metropolitana major de
18 anys (aproximadament 1.050.000 persones) ha canviat de re
sidència almenys un cop en els darrers 15 anys. Per gairebé un

terç d'aquests (unes 350.000 persones), el canvi d'habitatge ha

implicat així mateix un canvi de municipi de residència. A més,
aquesta proporció augmenta, de tal manera que si bé els princi
pals fluxos per mobilitat residencial continuen tenint l'origen i el
destí en el mateix municipi, per a un nombre creixent de casos

el canvi de residència implica un canvi de municipi. Així, si en el
decenni 1980-89, un de cada 3,6 canvis de domicili implicava
canvi de municipi, en el quinquenni 1990-94 la proporció ha pu
jat fins a un de cada 3,1.

El sentit dominant dels canvis de residència: la difusió
del poblament en el territori metropolità.

Aquests moviments generen veritables migracions intrametro
politanes i són un dels principals factors d'extensió i integració
del fenomen metropolità. En efecte, el sentit dominant dels flu
xos d'entrada i sortida de població va de les àrees més poblades
i denses de la Regió Metropolitana cap a les menys habitades i
difuses. Així, la segona corona metropolitana té, durant els dar
rers 15 anys, un saldo migratori positiu equivalent a les pèrdues
de Barcelona i la primera corona juntes i es consolida com el

principal àmbit de creixement demogràfic. En aquest sentit és
prou significatiu que gairebé la meitat (47,3%) dels canvis de re
sidència intermunicipals que s'han donat en els darrers 15 anys
hagin tingut com a destinació la segona corona (34,8% la prime
ra i només un 17,6% Barcelona).

Les condicions de l'habitatge: principal motiu del canvi
de residència.

Finalment, els motius relacionats amb el propi habitatge (les
seves condicions, el seu règim de tinença, el seu entorn) són, se
gons els entrevistats, la principal raó dels canvis de residència.
Perden importància en canvi els desplaçaments per motius labo
rals (que en els darrers 15 anys han motivat només un 7,5% del

total dels desplaçaments). Es confirma així plenament que, ex
haurit el cicle de migracions interregionals que tenien motiva
cions principalment laborals, els moviments més rellevants són

ara intrametropolitans i tenen com a primer factor explicatiu la

qüestió de l'habitatge.

Període d'arribada al municipi i a l'habitatge
de la població de la Regió Metropolitana

Arribada al municipi Arribada a l'habitatge

Hi ha viscut sempre 3.786 72,1 812 15,5
Arribats abans de 1980 849 16,2 2.663 50,7
1980-1984 179 3,4 635 12,1
1985-1989 196 3,8 702 13,4
1990-1994 142 2,7 440 8,4
Total (5.263) 100,0 (5.263) 100,0

Arribats darrers 15 anys 517 9,9 1.777 33,9

Relació entre població resident i població arribada
en els darrers quinze anys a l'habitatge actual

Població de
és de 18 anys

Arribats a l'habitatge
en els darrers 15 anys

Considerant el total

de canvis

Considerant només
els canvis de municipi

a Barcelona (40,0)
a la. corona (30,3)
a 2a. corona (29,7)
total (100,0)

35,2
28,2
36,6
100,0

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

o erencáL,.
17,6 -22,4
34,8 4,5
47,6 17,9
100,0 0,0

Motius de la mobilitat residencial amb destí
a la Regió Metropolitana

Motius familiars 39,5 41,2
Motius laborals 12,1 7,5
Motius d'habitatge 48,4 51,3

(2.663) (1.777)

Expectatives de canvi d'habitatge en els propers cinc
anys segons àmbit territorial de residència

Sí 18,3 18,5 19,2 18,6
No 81,6 81,5 80,8 81,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

(2.107) (1.595) (1.561) (5.263)
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Població que té previst canviar d'habitatge en els propers cinc anys segons àmbit actual de residència
Lloc previst

IIMP1111~111~ 1~1111~111~111~1

Barcelona 38,0 20,2 58,1 7,5 8,8 6,5 19,1 100,0 (386)
Primera corona 26,4 23,7 50,1 5,4 6,1 7,8 7,1 23,4 100,0 (296)
Segona corona 24,8 29,2 54,0 4,4 1,0 11,1 7,0 22,5 100,0 (299)
Regió Metropolitana 30,5 24,0 54,5 3,0 5,1 9,2 6,8 21,4 100,0 (981)

Característiques de la població de la Regió Metropolitana que té previst canviar d'habitatge durant els propers cinc anys

Edat
(%)

Nivell d'ingressos familiar
(%)

Nivell màxim d'estudis
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Les expectatives de canvi d'habitatge: una mobilitat residencial
creixent i selectiva.

Un 18,6% de la població major de 18 anys de la Regió Metro

politana de Barcelona (prop d'una de cada cinc persones) té
previst canviar d'habitatge en els propers cinc anys. Aquest per
centatge és molt similar en els tres àmbits territorials que la con

formen, malgrat les importants diferències en les estructures per
edat. En l'edició anterior de l'enquesta, la proporció de població
que manifestava voluntat de migrar era inferior: 15% del total.

Tanmateix, només la meitat d'aquests acompliren els seus pro
pòsits. Així, la major expectativa de mobilitat residencial actual
pot deure's, en part, a mobilitat insatisfeta del període anterior.
En números absoluts aixà vol dir que unes 650.000 persones
pensen canviar de residència en els propers cinc anys. Previsi
blement, ho faran unes 375.000 persones, que demandarien en

tre 125.000 i 150.000 unitats d'habitatge (25.000-30.000 anuals).

94

El perfil dels migrants i les destinacions desitjades: una població
majoritàriament jove que preveu un desplaçament important.

La població que té previsions immediates de canvi d'habitatge
és majoritàriament jove (prop del 60% té entre 18 i 30 anys) i té
nivells d'estudis i d'ingressos més alts que lamitjana de la po
blació. Per àmbits territorials s'observen, tanmateix, diferències
prou significatives: mentre que l'edat dels habitants de la segona
corona que volen canviar de residència és similar a la mitjana de
la Regió Metropolitana, al municipi de Barcelona són, de mitja
na, cinc anys més vells i a la primera corona cinc anys més joves.
Per altra banda, les persones residents a Barcelona que tenen

previst canviar d'habitatge en els propers cinc anys són, sobre
tot, de categoria professional mitjana o alta, nivell d'estudis se

cundaris o universitaris i nivells d'ingressos familiars mitjans o

alts, mentre que a les dues corones metropolitanes prenen més

importància els nivells d'ingressos i les categories professionals
mitjanes i baixes i els nivells d'estudis primaris. Pel que fa a la

destinació, només un de cada dos dels eventuals desplaçats pen
sa que podrà fer-ho dins elpropi municipi i un de cada tres dins
el mateix barri. Entre els destins intermunicipals previstos desta

quen els municipis de la segona corona.



Distribució sectorial dels llocs de treball localitzats a cada àmbit territorial de la R.M.B.

Barcelona Primera corona Segona corona Regió Metropolitana
1990 995 1990 1995 1990 1995 1990 1925

Agricultura
Indústria 24,4 21,4 38,3 36,6 45,3 44,9 33,4 32,0
Construcció 2,7 3,6 3,8 3,3 4,4 3,6 3,4 3,5
Serveis 71,6 74,7 56,8 59,1 47,9 49,5 61,6 63,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1.206) (966) (566) (491) (687) (610) (2.458) (2.070)

Distribució dels llocs de treball de cada sector d'activitat segons el territori de la R.M.B. on es localitzen

Agricultura * * * * * * * * *

Indústria 35,7 31,2 26,4 27,1 37,9 41,4 100,0 100,0 (820) (662)
Construcció 38,9 47,7 25,5 22,2 35,6 30,1 100,0 100,0 (84) (73)
Serveis 57,0 54,9 21,2 22,1 21,7 23,0 100,0 100,0 (1.544) (1.314)
Total 49,1 46,7 23,0 23,7 27,9 29,5 100,0 100,0 (2.458) (2.070)

Submostra formada pels llocs de treball ocupats per població resident a l'interior de la R.M.B.
*No significatiu.

3. El mercat de treball, l'estructura econòmica
i la localització de l'ocupació

L'evolució delmercat de treball: terciarització de l'ocupació.

En els darrers anys, els llocs de treball industrials localitzats a

la Regió Metropolitana de Barcelona han anat minvant progres
sivament el seu pes en el conjunt de l'ocupació metropolitana,
de tal manera que en l'actualitat suposen menys d'una tercera

part del total de llocs de treball localitzats en aquest territori.
Aquesta reducció ha estat compensada en part per l'augment
dels llocs de treball en el sector serveis, que concentra ja el
63,5% de l'ocupació total. Tanmateix, la pèrdua de pes de l'ocu

pació industrial s'ha afeblit en els darrers cinc anys respecte al

«quinquenni olímpic» (1985-1990, en el qual la terciarització fou
molt més ràpida). Per àmbits territorials, el pes dels serveis és
encara molt més superior a Barcelona (74,7% del total de llocs

de treball localitzats) que a la primera i a la segona corona me

tropolitanes (59,1% i 49,5% respectivament).

La localització dels llocs de treball: difusió de l'ocupació i nota
ble augment dels serveis a les corones metropolitanes.

Almateix temps, els llocs de treball situats en la segona coro

na van guanyant pes relatiu respecte els situats a Barcelona i la

primera corona: entre 1990 i 1995 la ciutat central passa de con
centrar el 49,1% del total de llocs de treball de la Regió Metro
politana a tenir-ne el 46,7%; paral.lelament, la primera i la sego
na corona veuen augmentar els seus respectius pesos del 23,0%
al 23,7% i del 27,9% al 29,5%. Això és fruit, en bona part, de la
descentralització de l'activitat económica des de Barcelona (tant
en indústria com en serveis) i comporta una difusió de l'ocupa
ció sobre el territori i una homogeneYtzació relativa de la pre
sència de tots els sectors económics en el conjunt de l'àmbit me
tropolità: el paper de la ciutat central com a principal
proveïdora de serveis es confirma, però s'incrementa la presèn
cia relativa del terciari a la resta de la Regió i, en particular, a la

segona corona.
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Grandària de les empreses localitzades a la R.M.B. segons sector d'activitat. Evolució 4990-95
Indústria Construcció

Petita 25,9 25,4 39,9 51,4 41,0 40,0 35,7
Mitjana 22,9 23,5 18,6 22,6 13,9 17,3 17,2
Gran 51,2 51,1 41,5 26,1 45,0 42,6 47,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(820) (659) (84) (73) (1.512) (1.309) (2.458)
Submostra formada pels llocs de treball ocupats per població resident a l'interior de la R.M.B.
* Considerant tots els sectors de l'economia.

36,1
19,5
44,4
100,0
(2.070)

Tipus de relació contractual de la població ocupada resident a la R.M.B. segons el sector d'activitat
de l'empresa on treballa. Evolució 1990-95

Indústria Construcció Serveis Total

1995 1990 1995 1990

30,4 47,7 46,7 51,4
37,6 20,6 24,8 22,7
12,5 7,6 10,7 6,0
19,5 23,5 17,6 19,4
100,0 100,0 100,0 100,0
(97) (1.578) (1.401) (2.575)

1995

Estable 61,4 59,5 29,7
Temporal 23,0 22,9 44,2
Sense contracte 3,6 4,8 2,0
No assalariat 11,5 12,7 24,1
Total 100,0 100,0 100,0

(845) (685) (111)

49,6
24,7
8,9
16,6
100,0
(2.205)

La flexibilització de la producció: disminució de la grandària
mitjana de les empreses.

Empeses per la necessitat de flexibilitzar la producció, les em
preses disminueixen la seva grandària mitjana. Així, tot i que
encara predomina la població ocupada en empreses grans (ente
ses com aquelles que tenenmés de 50 treballadors), es confirma
la tendència de l'augment de pes relatiu de l'ocupació concen

trada en empreses petites i mitjanes. Ara bé, aquesta disminució
de la grandària mitjana no afecta de manera similar a tots els
sectors d'activitat ni a tots els territoris. Mentre l'ocupació in
dustrial manté la seva proporció d'empreses grans, en els sectors
de la construcció i els serveis els llocs de treball es concentren
en empreses més petites.
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Les condicions contractuals: la precarització de l'ocupació.

En aquest context de terciarització, difusió territorial i flexibi
lització de la producció, la precarització de la situació contrac

tual dels treballadors es consolida i afecta una part important i
creixent dels ocupats: un de cada tres ocupats residents a la Re

gió Metropolitana treballa amb contracte temporal o sense con

tracte (amb un augment del 17% en els últims cinc anys).
Aquesta situació, comuna a tots els sectors d'activitat, s'eviden
cia de manera més acusada en la construcció i els serveis, on la
precarització laboral mostra una clara tendència a l'increment.
D'altra banda, el fort creixement de l'ocupació en els serveis, ja
esmentat, no ha pogut compensar en termes absoluts la pèrdua
de llocs de treball industrials. Així, tot i que molts treballadors
excedents de la indústria han passat a les files dels inactius, es
mantenen unes taxes d'atur declarat importants (de l'ordre del
20% per al conjuntmetropolità). Aquest fet és degut, en part, a
raons de caire estructural i, en part, a la major precarització i
rotació dels contractes, que porta a la combinació de períodes
de treball en precari i períodes d'atur.



Índexs mitjans dels ingressos individuals nets mensuals*
a la RMB.Per àmbits territorials i sectors d'activitat. 1994

1 I
Total

• Metropolitana

Segona corona

Regió

Primera corona

Barcelona

80 90 100** 110 120

I-1 Serveis Indústria

* Sense comptar ingressos extres.
**100=mitjana dels quatre sectors per al total de la Regió Metropolitana.

La relació entre els ingressos i el sector d'activitat:
els efectes de la terciarització i les diferències territorials.

Finalment, segons les respostes dels enquestats, el nivell d'in
gressos mitjans dels ocupats industrials és superior al dels ser

veis per al conjunt de la Regió Metropolitana, a la primera co

rona i a la ciutat de Barcelona. D'altra banda, els ingressos dels
ocupats residents a Barcelona són, per mitjana, més alts que els

de les corones tant en el sector serveis com en la indústria. Pro
bablement, això té relació amb la més alta productivitat dels
llocs de treball localitzats a la ciutat i amb la localització dels
grups socials sobre el territori que es vincula a les dinàmiques
immobiliàries. En aquest context, la terciarització de l'ocupació
podria comportar una disminució de les categories retributives
mitjanes en el conjunt de la Regió.

4. La distribució dels ingressos familiars

La distribució dels ingressos familiars: la disminució
de les desigualtats socials i territorials.

Les dades sobre els nivells d'ingressos obtingudes a través

d'enquestes han de ser tractades amb precaució ja que es poden
produir, óbviament, fenòmens d'ocultació i altres biaixos per
part dels enquestats. D'altra banda, és sempre en aquests apar
tats on es concentra elnombre més alt de no respostes
(NS/NC), que se situen al voltant del 20%. Tanmateix, les dades
obtingudes indiquen clarament les tendències dominants que
són, a parer nostre, prou consistents.

Mitjana dels ingressos familiars en pessetes corrents
(Barcelona=100)

(°/0
100

75

50

25

0
1984 1989 1994

1-1 Barcelona I Primera corona Segona corona

Malgrat allò que les dinàmiques analitzades en els apartats
anteriors (mobilitat residencial, terciarització de l'economia,
precarització del mercat laboral, etc.) podrien fer pensar, no es

dedueix de l'anàlisi de la distribució dels ingressos un increment
de les desigualtats socials a laRegió Metropolitana de Barcelo
na. Ans el contrari: per un costat, la distància entre els ingressos
familiars mitjans a Barcelona i a les corones metropolitanes ten
deixen a reduir-se; per l'altre, ladistribució dels ingressos a l'in
terior de cada àmbit tendeix, també, a esdevenir més igualitària.

L'explicació d'aquesta tendència ha de cercar-se, probable
ment, en l'aplicació, durant aquest període de temps, de deter
minades mesures de protecció social (especialment l'extensió de
la cobertura d'atur i l'establiment de les pensions no contributi

ves) i d'unes polítiques urbanes concretes (que han tingut un
important efecte sobre el creixement económic de la ciutat).

Tanmateix, aquesta tendència a la distribuciómés equitativa
dels ingressos, tant entre els diversos territoris com a l'interior
dels mateixos, no nega pas, és clar, ni la persistència de col.lec
tius amb problemes d'extrema gravetat (que en part poden no

estar regularment censats, cosa que els faria indetectables a tra

vés de l'Enquesta) ni la continuïtat d'importants diferències en

tre els territoris (que cal cercar ara, potser, en unitatsmés peti
tes).
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Distribució dels ingressos de les famílies. Comparació 1984, 1989 i 1994
Barcelona Primera corona Segona corona Regió Metropolitana

Població
,

19&4 9 94 11W" 1989 1994 19

lr decil 2,07 2,32 2,54 2,20 3,12 3,26 2,79 2,93 2,64 2,84
2n decil 3,32 3,35 4,11 3,77 4,36 5,49 4,20 4,55 3,79 4,62
3r decil 5,58 5,43 4,54 6,08 6,99 5,64 5,82 5,19 5,96 5,01
4t decil 5,60 5,59 7,00 7,54 7,26 7,81 7,00 7,43 6,32 7,35
5è decil 6,26 7,47 7,26 7,54 7,26 8,95 7,08 8,39 6,40 8,01

6è decil 9,30 8,94 7,68 7,54 8,63 9,02 10,82 8,39 10,09 7,99
7è decil 9,34 9,26 10,82 11,55 11,52 9,02 11,20 10,08 10,12 10,16
8è decil 12,08 13,41 12,84 12,57 11,62 12,98 11,20 12,46 11,65 12,02
9è decil 14,94 17,19 15,45 15,21 14,59 16,00 15,34 16,87 16,02 16,11
10è decil 31,50 27,03 27,76 26,00 24,65 21,82 24,55 23,73 27,01 25,88

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distància primer
últim decil 15,22 11,65 10,93 11,82 7,90 6,69 8,80 8,10 10,83 9,11

La reducció de les desigualtats territorials: convergència
de rendes de les corones metropolitanes en relació a Barcelona.

Les diferències entre les mitjanes dels ingressos familiars dis
ponibles dels grans àmbits de la Regió Metropolitana tendeixen
a disminuir. Així, si es considera com a 100 la mitjana de la ciu
tat de Barcelona, pot observar-se com les corones s'hi aproxi
men progressivament: la primera corona passa de tenir el 77,1%
de lamitjana barcelonina l'any 1989 a tenir el 80,5% l'any 1994;
pel seu costat, la segona corona passa d'un 79,8% a un 87,1%.
Això indica que, en els darrers cinc anys, la primera corona hau
ria disminuït la seva diferència amb Barcelona en un 15% i la
segona corona en un 36%. Les tendències es confirmen també

aplicant les correccions per les diferents grandàries mitjanes de
les llars a Barcelona i a les corones metropolitanes.

Aquesta convergència de rendes familiars mitjanes té, sens
dubte, relació amb els moviments migratoris entre Barcelona i
les corones metropolitanes, ja que en termes generals els emi

grants de Barcelona cap a la primera i la segona corones són,
comparativament, de renda més alta que la mitjana de la pobla
ció que ja hi residia. També és consistent amb l'augment de la
presència de serveis i de laproporció de llocs de treball a les co

rones metropolitanes durant els darrers cinc anys.
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La reducció de les desigualtats socials: convergència de rendes
entre els estrats de la població.

D'altra banda, i atenent a la distribució de les rendes entre

grups socials, les diferències entre les rendes més extremes ten
deixen a reduir-se també, tant per al conjunt de la Regió Metro
politana com a l'interior de cada un dels àmbits que la confor
men. Així, la distància entre la porció del total dels ingressos de

què disposa el 10% de la població que viu en famílies amb ma

jor nivell d'ingressos i la porció de què disposa el 10% que viu
en famílies amb menor nivell ha disminuït clarament: a Barcelo
na era de 15 a 1 l'any 1984 i és d'11 a 1 l'any 1994, a la primera
corona era de 12 a 1 i és ara de 7 a 1. Pel que fa als darrers cinc
anys, podem dir que s'ha donat una reducció de les diferències
de renda entre els grups extrems del 15% a la primera corona,
del 8% a la segona i del 6% a Barcelona. El càlcul dels índexs
de concentració confirma aquesta tendència, tant per al conjunt
de la Regió Metropolitana com per a la ciutat de Barcelona i la

primera corona.


