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Síntesi de la conjuntura





Síntesi de la conjuntura

Transports
Darrera

dada

Variació
(%)

Acumulat
darrers

12 mesos

1995/
1994

Aeroport
Trànsit de passatgers

- Total (milers) 4t.tr.95 2.708 9,1 11.314 9,9 6,7
Interior (milers) 4t.tr.95 1.631 9,9 6.751 10,8 6,8
Internacional (milers) 4t.tr.95 1.077 8,0 4.563 8,6 6,4

- Tràfic de mercaderies (tones) 4t.tr.95 20.170 21,8 68.286 16,0 2,4

L'evolució del darrer trimestre de 1995 confirma la consistència del creixement de l'activ'tat

aeroportuària, fet que permet tancar l'any amb uns resultats sensiblement més expansius que els del 1994,
especialment pel que fa a mercaderies.

Total Passatgers
internacionalpassatgers

01994/1993 t1995/1994

Mercaderies

Port

Tràfic de mercaderies
- Total (milers tones)

Sortides (milers tones)
Entrades (milers tones)

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

- Contenidors (Teus)

4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95

5.869
2.037
3.831
2.372
976
855

175.818

11,0
10,7
11,1
7,6
6,8
8,4
-7,6

22.732
7.949
14.782
9.401
3.680
3.370

689.324

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

15,3
33,7
7,6

23,5
29,2
19,5
20,8 iMalgrat la desacceleració del creixement durant els darrers mesos de l'any, sobretot en el capítol

de càrrega general imolt especialment la contenidoritzada, els resultats pel conjunt del 1995 són molt

expansius i confirmen el creixent protagonisme del port en el tràfic de mercaderia a l'àrea meridional

europea.

Total Càrrega general Conten dors

01994/1993 •19951l994

Transport públic de passatgers

ih.
.

IL
Servei urbà:

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

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

4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95

4t.tr.95
4t.tr.95

67.196
49.027
4.778

20.885
7.921

-0,0
-1,7
-1,5

5,4
1,4

247.185
177.213
17.251

79.865
25.351

4,1
2,5
-0,3

6,5
0,7

-4,2
2,1
-5,0

6,5
0,0

Els resultats trimestrals s'han vist afectatsnegativament per un calendari amb menys dies laborables que un

any abans. En tot cas, l'evolució del conjunt de l'any ha estat unbon reflex del creixement de l'ocupació
i especialment de la creixent mobilitat a nivell metropolità. Totalservel urbà Total servei rodalia

01993/1992 01994/1993 111995/1994

(A) Sobre el mateix període de l'any anterior.

Evolució de l'activitat econòmica de Barcelona
i entornmetropolità durant el 1995.

Un cop disponibles els resultats definitius del 1995, pràctica
ment tots els indicadors d'activitat econòmica constaten uns ni
vells d'activitat en acabar l'any superiors als d'un any abans, al
hora que una àmplia majoria d'aquestsmateixos indicadors
assenyalen una significativa desacceleració dels ritmes de creixe
ment durant els darrers mesos del 1995. En conjunt però, els re
sultats registrats al llarg del darrer any el caracteritzen com l'e

xercici de consolidació i generalització de la represa econòmica

iniciada, amb més o menys intensitat, als diferents àmbits terri
torials en funció de les diferents estructures productives, a co

mençament del 1994.

Amb una simple ullada als resultats de la columna correspo
nent a la variació del 1995 en relació al 1994 es constata la pràc
tica absència de signes negatius, si exceptuem els indicadors re
ferits a l'atur, on el signe negatiu té una lectura positiva, i alguns
consums energètics, derivats d'una climatologia força suau. En

aquest sentit, els gràfics són especialment útils per transmetre
aquesta idea de creixement sostingut i generalitzat.
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Turisme, consum i preus
Darrera
dada

Variació

(%)
Acumulat
darrers

wesos

1995/
1994 14

12

10(°/0) o

Consum - Matriculació 8

6

Electricitat d'ús cial.-ind. (Gwh) 4t.tr.95 804 0,7 3.281 1,2 -0,2
Electricitat d'ús domèstic (Gwh) 4t.tr.95 375 7,3 1.578 3,6 -1,7 2

Gas canalitzat (milions tèrmies) 4t.tr.95 512 3,2 2.436 -3,6 -2,9
Matriculació de turismes 4t.tr.95 9.552 -0,3 38.700 -3,5 7,0 -2

Matriculació de vehicles (prov.) 4t.tr.95 36.118 -11,5 146.294 -4,4 12,3 -4

El consum d'electricitat reflecteix parcialment el creixement de l'activitat econòmica, ja que unhivern
-6

amb temperaturesmolt suaus, com es manifesta en el consum de gas, l'ha pressionat a la baixa.
Les matriculacions, en comparació amb el 1994 en ple pla Renove i ara, un cop acabat, disminueixen.

Elecnicitat Gas Velicles
cial.-ind. (prov.)

01994/1993 ffi 1995/1994

Visitants i pernoctacions hoteleres zs

20

15

0

.2 5

.

j 0

-5

-10

15

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

nov.-des.95
nov.-des.95
nov.-des.95
nov.-des.95
nov.-des.95
nov.-des.95

927
542
286
155
73
28

25,4
26,5
17,3
94,1
-2,7
-6,3

5.675
3.090
1.301
1.091
426
272

20,6
16,0
3,0

30,8
52,7
-5,2

10,5
8,5

-13,5
11,8
50,3
96,6

De tots els indicadors analitzats, l'activitat hotelera, tant en nombre de pernoctacions com de visitants, és
la que ha registrat un creixement més espectacular durant el 1995, accentuant fins i tot la tendència

expansiva iniciada el 1994. De l'anàlisi de les motivacions dels visitants cal destacar el fort creixement
-d'altra banda ininterromput en els darrers anys- del turisme. Ha estat també, com ho fou ja el 1994,
unbon any en el segment de fires i congressos.

Pernoctacions Visitants Visitants per negoci

0 1994/1993 •1995/1994

I.P.C.

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

4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95
4t.tr.95

1,0
0,9
0,7
0,4

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

4,2
4,1
4,3
3,0

La desacceleració dels preus durant el segon semestre ha permès tancar l'any amb el mateix nivell
d'inflació -mesurada en termes interanuals- que un any abans, però amb unes expectatives clarament
a la baixa que ja s'han començat a confirmar tot just començar el 1996. La contenció dels preus industrials
i de la subjacent abonen aquestes expectatives.El diferencial amb el conjunt de països de la UE, estancat
d'ençà l'estiu, ha iniciat una fase reduccionista molt significativa.

Barcelona (prov.) Catalunya Espanya

0 des. 1994 •des.1995

Durant la segona meitat del 1995 la indústria barcelonina inicia
una fase de creixement més moderat.

Possiblement és l'activitat industrial, considerada globalment,
la que mostra uns signes més clars d'alentiment de les taxes de
creixement. D'una banda, els resultats de les enquestes indus
trials dels darrers bimestres de l'any són molt il.lustratius en

aquest sentit: són molts més els empresaris que declaren menor

nivell de producció i vendes en el mercat interior en relació a

períodes anteriors que no pas els que declaren el contrari. Una
situació sensiblement diferent a la del primer semestre i radical
ment oposada a la d'un any abans.

Entre els factors que els empresaris identifiquen amb més in
sistència com a responsables d'aquesta situació d'estancament
del creixement en sobresurten dos: la persistent atonia del con
sum intern i els primers símptomes d'esgotament de la capacitat
de creixement de les exportacions, especialment vers alguns dels
principals mercats europeus.

8

El tràfic de mercaderies pel port, especialment en termes

de càrrega general i contenidors, confirma la desacceleració
del creixement industrial i de l'exportació dels seus productes.

Un altre indicador que apunta a un menor creixement de l'ac
tivitat industrial és el tràfic de mercaderia pel port -especial
ment de sortida, incloses les exportacions- els epígrafs que més
havien crescut durant el 1994. El canvi d'orientació més notable
és el de la càrrega contenidoritzada, que fins i tot presenta un

lleu retrocés durant el darrer trimestre.

Contràriament, l'evolució de l'ocupació industrial -mesurada
en termes d'atur registrat- ha mostrat un bon to tant a Barce
lona com a l'entorn metropolità, fet que sembla confirmar les
bones perspectives a mig termini amb les que operen la major
part de sectors fabrils. En aquest entorn, el refredament dels rit
mes de creixement s'hauria d'interpretar comuna fase necessà

ria de consolidació de la tendència expansiva i no com els pri
mers símptomes d'esgotament de la capacitat de creixement.



Mercat de treball

Indicador

Darrera

dada

Període disponible

Variació

(%)
Acumulat
darrers

12mesos

1995/
1994

1994/
1993

(A) (°/0) ("/0)

Ocupació
Residents actius 31 des. 95 732.439 0,1 03

Residents ocupats
Contractacions registrades

31 des. 95
4t.tr.95

656.371
111.900

1,8
24,2 421.277 31,7

0:3
16,7 .=

En unmarc de població activa estable en consonància amb l'evolució de la població de dret, l'evolució

del quart trimestre s'ha mantingut enla línia de trimestres anteriors: creixement molt elevat de les

contractacions imolt més moderat en termes d'ocupació total.

Un símptoma de l'elevada rotació en els llocs de treball.

40

30

Contractacions

30
199311992 1994/1993 1995/1994

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

31 des. 95
31 des. 95
31 des. 95
31 des. 95
31 des. 95

76.068
38.808
37.260
11.121
6.793

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

0,7
2,0

26,9

Durant els darrers mesos de l'any s'ha accentuat —en termes interanuals— la disminució del nombre

d'actius desocupats a la ciutat. A diferència de trimestres anteriors, les noves col.locacions s'han centrat

exclusivament en el segment més jove de la població activa i de forma preferent entre les dones. Tot

plegat sembla indicar un clar protagonisme de la contractació de curta durada lligada a factors estacionals

en el sector terciari.

O

'5: -15
.c

j.° -20

-25

-3o

-35
Total Masculí Femení Juvenil

Odes. 1994/des. 1993 INdes. 1995/des. 1994

Taxes d'atur registrat (/o)
11,8
1
1,

Barcelona
Província

Catalunya
Espanya

31 des. 95
31 des. 95
31 des. 95
31 des. 95

10,4
11,6
11,1
15,1

L'augment de l'ocupació permet consolidar la tendència descendent de les taxes d'atur a ots els àmbits,
amb l'excepció del conjunt de Catalunya, i més concretament al conjunt de comarques nobarcelonines.

ABarcelona i entorn metropolità, igual que al conjunt d'Espanya, la disminució de les corresponents
taxes d'atur es pot quantificar en una dècimamensual, un ritme lleument menor al registrat a la resta

de l'exercici. Pel conjunt de l'any, la retallada de taxes ha estat similar a tots els àmbits, amb una major
intensitat a l'entorn metropolità.
(1) Taxes referides a 31 des. 1994.

El subsector de Serveis a les empreses continua guanyant
pes relatiu en el mercat de treball de la ciutat.

Del conjunt dels serveis, que en el cas de Barcelona generen
pràcticament tres de cada quatre llocs de treball, els més expan
sius en termes d'ocupació durant el darrer any han estat—se

gons dades de treballadors assalariats— aquells subsectors més

lligats a l'activitat econòmica com ara els Serveis a les empreses,
Transports i comunicacions, Hosteleria, etc. De fet, una part in
quantificable però molt important de la nova ocupació generada
en el sector Terciari és ocupació induïda per l'augment d'activi
tat industrial.

En el cas del port, tot i que el creixement del 1995 s'ha alentit
en relació amb el d'un any abans, no ésmenys cert que s'ha tan
cat l'any amb un dels majors creixements de la història recent

del port i un nou rècord en termes de volum total de tràfic, a un

pas dels dos milions de tones mensuals.

18

16 -

14

12 -

10

.2 8

6

4

2

Barcelona Província Catalunya

El des. 1994 edes 1995

Espanya

L'aeroport i el sector hoteler assoleixen nous màxims històrics.
Tot i que per al 1996 s'espera un creixement més moderat

d'aquestes variables, sembla factible assolir el milió de viatgers
i el mig milió de pernoctacions mensuals.

El trànsit de passatgers per l'aeroport, amb un creixement
que frega el deu per cent, reforça la tendència expansiva d'anys
anteriors. I com en el cas del port, consolida noves marques
quant a avions i viatgers. Aquest augment dels fluxos de passat
gers per l'aeroport obeeix bàsicament a una doble motivació.
D'una banda, al major nombre de desplaçaments per motius de

negocis, fires, congressos, reunions d'empreses, etc; de l'altra, a

la consolidació de Barcelona com a centre d'interès turístic. Tot

plegat ha generat un augment espectacular del nombre de visi
tants —fins a superar àmpliament els tres milions que han per
noctat en hotels— i ha convertit el sector hosteler de la ciutat
—5,7 milions de pernoctacions en 27.000 places— en un dels
que ha registrat un major creixement d'activitat.

9



Construcció i mercat immobiliari

Darrera
dada

Variació
(°/0)

Acumulat
darrers
12mesaa,

19951 19941
1994

o

Construcció residencial i Ilicències d'obres

Construcció d'habitatges:
— Iniciats. 4t.tr.95 887 8,4 4.087 48,3
— Projectes visats (prov.) 4t.tr.95 6.382 -10,2 30.884 11,3
Obra nova prevista a les llicències:
— Superfície total (m2) 4t.tr.95 125.792 -30,4 1.066.699 40,3
— Nombre d'habitatges 4t.tr.95 676 -7,4 3.978 60,2

18,0
22,1

-35,8
-10,1

Com era d'esperar, l'evolució del darrer trimestre de l'anymostra uns ritmes de creixement, en termes
interanuals, força inferiors als de la resta de l'any. Malgrat tot, l'evolució en termes anuals ha estat molt
expansiva, especialment, i per segon any consecutiu, en el segment residencial.

70

60 -

50 .

40
• 30_
:,03 20

.2
.

10
.

j 0
-10

-20

-30-

-40 -

Nombre Superfície Habitatges
habitatges total iniciats

1994/1993 •1995/1994

Preus al mercat immobiliari
Preu de venda habitatges

Sostre residencial:
— Habitatges nous (pta/m2)
— Segona mà (pta/m2)

preu d'oferta

preu de transacció
—Places d'aparcament (milers pta.)
Locals de negoci:
— Oficines (total ciutat) (pta/m2)
— Locals comercials (pta/m2)

2n.sem.95

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

lr.sem.95
lr.sem.95

2441814

206.574
2.951

1.038
1.088

1,5

-0,0
-9,7

-3,4
-9,9

—

—

—

—

—

—

3,9

6,9
3,3
-7,1

—

—

-0,1

2,5
6,8
-6,5

-12,2
-21,3

1
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L'evolució dels preus en el mercat residenc.al durant el segon semestre ha compensat el rebrot alcista
de la primera meitat d'any. En termes anuals, el 1995 ha estat un any d'estancament dels preus en termes
reals, amb l'excepció del de les places d'aparcament, que continua a la baixa.

Nou 2a.mà Places
(trans.) aparcament

El 1994/1993 • 1995/1994

Un altre indicador de mobilitat estretament lligat a l'activitat
econòmica i especialment sensible a l'evolució de l'ocupació és
el transport públic urbà i de rodalia. Tot i que en els darrers
mesos de l'any les xifres del servei urbà indiquen un estanca
ment del ritme de creixement —bàsicament per motius de ca

lendari laboral— les dades de conjunt d'any reflecteixen un sen

sible augment del nombre de viatgers transportats. En el cas del
servei de rodalia, la tendència a l'alça és fins i tot més accentua
da. Aquesta tendència a l'alça del nombre de desplaçaments in
terurbans dins l'entornmetropolità s'ha fet palès també en

l'augment del nombre de vehicles que diàriament utilitzen les
grans infraestructures viàries d'accés a Barcelona.

L'augment d'activitat en el subsector residencial ha estat clau
per mantenir la tendència expansiva de la Construcció
a Barcelona.

Pel que fa a la construcció d'habitatges tant a Barcelona com
a l'entorn metropolità, les dades d'iniciats i visats durant el 1995
—darrer exercici d'aplicació del Pla Quadriennal de l'Habitat
ge— reforcen o, en el pitjor dels casos, estan en la línia de crei
xement de l'any 1994. En el cas de Barcelona, s'ha assolit un ni
vell d'activitat—al voltant dels 4.000 habitatges tant d'iniciats
com previstos a les llicències aprovades— desconegut en els
darrers anys, si s'exceptua el període de construcció de les viles
olímpiques. Si es confirma aquest augment de l'oferta i no hi ha
cap daltabaix en els tipus d'interès, es pot esperar un manteni
ment dels preus de venda i lloguer d'habitatge durant el 1996,
en la línia dels darrers anys, caracteritzat per un creixement mo
netari inferior al creixement de la inflació.
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Les expectatives no són tan favorables a la resta de subsectors
de la construcció, especialment en aquells segments amb una

àmplia disponibilitat d'oferta de qualitat i sense una contraparti
da equivalent, ara per ara, per part de la demanda. Això es re
flecteix en un manteniment de la tendència a la baixa del preu
de les places d'aparcament de nova construcció per segon any
consecutiu i un estancament dels preus de la majoria de produc
tes immobiliaris no residencials als nivells més baixos dels
darrers cinc anys. Les raons més immediates per explicar l'evo
lució d'aquests preus s'han de buscar en uns nivells de matricu
lació de turismes sensiblement menors als d'abans del 1992 i en
el cas del sostre d'oficines i locals comercials, a una concentra
ció d'oferta nova—més de 650.000 rn2 aprovats entre el 1990 i el
1993— que surt al mercat en plena recessió econòmica.

L'augment de l'ocupació a Barcelona i àreametropolitana
durant el 1995 ha estat més intens que un any abans, com ho
confirmen també les dades de contractes registrats a l'INEM
i l'augment dels indefinits.

L'evolució del mercat de treball durant el 1995 —augmenta
lleument la població activa i de forma més destacable el nombre
d'ocupats, alhora que disminueix sensiblement el nombre d'atu
rats registrats— tant a Barcelona com a l'entorn metropolità
confirma la consolidació del procés expansiu de l'economia i el
que és més important, la incidència efectiva d'aquest procés més
enllà de l'àmbit purament empresarial. Els individus, les famflies
en definitiva, comencen a ser beneficiaris directes d'aquest cicle
expansiu.
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Toti el creixement de l'activitat econòmica per segon any
consecutiu, especialment intens a l'entorn metropolità, el con
sum privat, especialment en béns de consum durador, no asso

leix els ritmes de creixement d'abans de la crisi. L'exemple més
conegut possiblement és el de la compra de turismes. Aquest és
un resultat que no hauria de sorprendre. A banda de considera
cions sobre l'elevada dotació de vehicles/1000 habitants i el cost
real de mantenir un turisme infrautilitzat, especialment en una

àrea d'elevada densitat urbana com és Barcelona i municipis del
continu urbà, el fet és que la suma de factors com ara la preca
rietat del mercat de treball, l'esforç financer que requereix l'ac
cés a un habitatge i un canvi en l'estructura de consum de la po
blació, sobretot dels més joves, cap a una gamma cada dia més

àmplia de productes i serveis immaterials, són elements més que
suficients per explicar aquesta aparent desconnexió entre activi
tat productiva i consum privat.

Per últim, i a partir de les diferents taxes de creixement secto
rial avançades pel conjunt del país, es pot estimar que l'augment
del PIB de Barcelona s'ha situat al voltant del 3,5 per cent,
pràcticament la mateixa taxa que l'estimada pel conjunt de Ca
talunya. Si l'àmbit de referència és la regió metropolitana, l'aug
ment estimat del PIB ha estat lleument superior al de Catalunya
i ha superat en aproximadament un punt percentual el creixe
ment del PIB pel conjunt d'Espanya.

Avanç darreres dades disponibles 1996

Ir

Darrera
dada

Variació

Port de Barcelona (gener-febrer)
- Tràfic total (milers tones) 3.931 -5,2
- Càrrega general (milers tones) 1.401 -3,2
- Contenidors (milers tones) 104,8 -3,7

Aeroport. Trànsit de passatgers (1r.tr.)
- Total (milers) 2.711 12,8
- Interior (milers) 1.678 11,2
- Internacional (milers) 1.033 15,5

Tràfic de mercaderies (tones) 18.558 23,4

Transport públic urbà (gener-febrer)
- Xarxa Metro (milers) 44.498 4,8
- Xarxa Bus (milers) 31.268 9,6
- FGC-CiS urbà (milers) 3.405 8,9

Ferrocarril de rodalia (milers)
- RENFE (1r.tr) 20.263 4,0
- FGC (gener-febrer) 4.391 5,9

Consum d'electricitat (gener-febrer)
-Domèstic (Gwh.) 294 5,0
- Comercial-industrial (Gwh.) 556 1,4

Escombraries recollides

(milers tones) (gener-febrer) 108,5 0,4

Matriculació de vehicles (Prov.) (1r.tr.) 38.188 0,9

Pernoctacions hoteleres (milers) (gener-febrer) 754,8 12,7
Visitants que han pernoctat en hotels (milers) 408,8 5,2

IPC Variació interanual (març)
Catalunya (°/0) 3,7 4,9'
Espanya (°/0) 3,4 5,1'

Projectes d'habitatges visats (prov.) (gen.-feb.) 5.264 19,0

Atur registrat (persones) (febrer)
- Total 75.983 -12,3
- Homes 38.696 -13,6
- Dones 37.287 -10,9
-<25 anys 11.296 -31,5
- Indústria 22.888 -19,3
- Construcció 4.495 -12,4
- Serveis 41.363 -10,0
- Sense ocupació anterior 7.047 0,4

Contractes registrats per l'INEM (gen.-feb.) 77.589 19,7
Taxa d'atur registrat (`)/0)

- Barcelona (febrer) 10,4 11,8'
- Catalunya (març) 11,2 12,2'
Espanya (març) 15,3 16,4'

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





Evolució de l'activitat industrial

Indicador sintètic d'activitat industrial

Persisteix el debilitament gradual de l'Indicador de Clima
Industrial, associat a l'afebliment generalitzat de la recuperació
a nivell internacional que s'ha produït sobretot a alguns països
de la Unió Europea a finals del 95 i començaments de 96.

Les opinions dels empresaris industrials que han recollit les
enquestes de conjuntura industrial que realitzen la Direcció Ge
neral d'Indústria i el Ministeri d'Indústria i Energia mostren una

percepció poc optimista de l'evolució de la cartera de comandes,
dels estocs de productes acabats i de la tendència de laproduc
ció, els tres components principals de l'indicador del clima in
dustrial.

El comportament del clima industrial com a indicador qualita
tiu està en la línia de la desceleració del VABdel sector indus

trial, que ha anat perdent empenta al llarg de l'any fins a acabar
(segons les primeres dades encara provisionals) amb una taxa de
creixement interanual alvoltant del 5 per cent. En tot cas, un

ritme de creixement superior al del creixement del conjunt de
l'economia.

La davallada gradual registrada per l'indicador de clima de la

indústria catalana i espanyola s'explica per l'escàs dinamisme
que ha mostrat la cartera de comandes en un context d'intens
creixement de la producció industrial, el que ha derivat en un

augment del nivell d'estocs de productes elaborats. D'entre tots

els subsectors de la indústria, el del béns d'equipament és el que
manifesta un comportament més expansiu.

La recuperació de l'activitat industrial que s'havia produït a

un ritme molt ràpid des de finals del 1993 i al llarg del 1994, va
anar perdent intensitat durant el 1995 a causa de l'atonia de la

demanda interna de consum i a la pèrdua d'impuls de la deman
da externa. La lenta millora del consum privat està determinada
pel limitat creixement de les rendes salarials a nivell agregat i
per la canalització dels estalvis dels consumidors preferentment
cap a productes d'inversió com l'habitatge o cap a fórmules
d'estalvi a llarg termini. Per la seva banda, les exportacions han
mantingut una trajectòriamolt positiva, però acusen una desce
leració del ritme de creixement: a Catalunya, les exportacions
han registrat un ritme de creixement del 23,1 per cent, set punts
inferior a la taxa registrada un any enrere.

El deteriorament de les expectatives dels empresaris catalans i

espanyols és un fet estès a altres països de laUE, i és fins i tot
inferior al registrat a França i Alemanya. A banda de problemes
específics de cada economia, s'ha de buscar una causa comuna

en la ralentització del creixement de lamajor part de les econo

mies desenvolupades que es va produir en la segona meitat del
1995 i que ha fet revisar a labaixa les perspectives de creixe
ment per enguany.

io

Indicador de clima industrial
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L'evolució de l'activitat industrial l'any 1995 a la regió
metropolitana de Barcelona.

Aprofitant el tancament de l'excercici i tal com s'ha fet en
anys anteriors, presentem una breu síntesi de l'evolució de l'ac
tivitat industrial a la regió metropolitana de Barcelona a partir
de les dades de les enquestes de conjuntura industrial de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Cal recordar que les dades utilitzades per aquesta síntesi són
mitjanes dels saldos bimestrals i no admeten altra interpretació
que la seva comparació amb les mateixes dades d'anys anteriors.
Amb aquest tractament agregat dels resultats dels sis bimestres
de cada any s'aconsegueix sintetitzar en una sola dada per varia
ble l'evolució de tot un any amb l'objectiu de fer-ne possible la
seva comparació amb l'evolució d'anys anteriors.

En termes de mitjanes anuals, l'anàlisi de les principals mag
nituds de les empreses industrials de l'àrea econòmica de Barce
lona durant el 1995 presenta uns resultats que vénen a consoli
dar la tendència expansiva iniciada a final del 1993 i que es

generalitza l'any 1994. A diferència però, de la trajectòria segui
da al llarg d'aquest any —el creixement augmentava d'intensitat
a mesura que avançava l'any— l'evolució al llarg del 1995, i es
pecialment durant el segon semestre, ha estat d'estancament de
les taxes de creixement. La comparació entre els dos anys de les
mitjanes en termes absoluts —sensiblement menors les de
1995— posen de relleu aquesta tendència decreixent força gene
ralitzada a nivell sectorial.
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L'activitat de la indústria barcelonina durant el 1995 ha seguit
la tendència alcista del 1994 alhora que mostra signes
d'alentiment de les taxes de creixement.

Començant l'anàlisi pel conjunt del sector industrial, es cons
tata, a través de l'evolució de la capacitat productiva utilitzada,
que durant el 1995 el volum de producció de la indústria de l'à
rea econòmica de Barcelona ha estat notablement superior al
del 1994, alhora que, segons les respostes dels empresaris en

questats, s'ha reduït sensiblement la taxa de creixement. Aques
ta evolució és plenament consistent amb l'atonia de la demanda
interna de consum. De fet, la feblesa de la demanda és, de lluny,
la principal raó que, novament, esgrimeix l'empresari industrial
per justificar la pèrdua de dinamisme de l'activitat productiva.
Si parlar de la feblesa de la demanda com a principal factor

desincentivador a l'hora d'augmentar la producció sembla un re

curs massa tòpic i alhora eteri, l'evolució de les vendes en el
mercat interior pot aportar un raonament aparentment més rea
lista. Així, després d'un creixement notable i generalitzat d'a
quest segment bàsic de tota activitat empresarial —vendes tant
de productes finals com intermedis— els resultats del 1995
apunten a un estancament de la situació. Pràcticament es podria
parlar de creixement zero —en termes reals— de les vendes de
productes industrials en el mercat interior.

L'exportació, com en anys anteriors, ha continuat sent un
dels principals motors de creixement de la producció industrial.

Contràriament, i per tercer any consecutiu, tot i la desaccele
ració que s'ha registrat a mesura que avançava l'any, les expor
tacions industrials han augmentat. Les devaluacions de la pesse
ta del 1992-93 i el cicle expansiu de les principals economies
europees durant aquests darrers anys ho han fet possible. La
desacceleració d'aquest ritme de creixement al llarg de 1995 al
conjunt de la UE i als Estats Units, juntament amb la crisi fi
nancera a Mèxic i a d'altres països d'Amèrica del Sud, a més de
l'estancament de l'economia nipona, han estat factors que han
frenat notablement el creixement de les exportacions catalanes.



Síntesi de l'evolució de l'activitat

Volum de
,

industrial

Nivell

(1993-1995)*

Cartera de Preus Previsions

(dades provincials)
Capacitat
productiva

Debilita
demandNivell Vendes

Alimentació 1993 18,3 1,40 -21,0 24,8 5,3 -32,7 16,3 26,8 79,7 51,5
1994 22,2 0,03 -21,2 23,2 10,2 -7,2 10,3 19,0 79,5 62,3
1995 0,7 0,03 -15,5 8,7 0,5 -37,3 21,5 23,8 78,8 63,1

Tèxtil 1993 -16,3 -2,14 38,0 -28,2 12,2 -63,3 -7,3 8,7 74,5 78,2
1994 19,7 -0,63 2,2 8,2 20,8 -7,3 16,3 16,7 81,8 58,5
1995 -0,2 -0,40 17,7 -14,0 2,0 -31,7 2,7 14,7 80,6 55,0

Pell, calçat 1993 -16,3 -0,21 18,5 -35,8 -9,3 -47,8 -1,8 -3,3 78,8 79,0
i confecció 1994 9,2 -2,28 -3,2 -9,2 7,5 -21,8 26,5 4,5 86,3 56,2

1995 -6,7 0,46 21,5 -32,2 16,0 -57,7 -5,0 19,0 84,8 60,0

Fusta i mobles 1993 4,5 -0,58 -5,0 2,0 8,8 -4,2 3,8 27,3 79,6 65,8
de fusta 1994 2,2 -0,84 -14,8 5,8 45,3 -13,2 23,5 37,0 83,7 65,5

1995 13,5 -0,57 -29,7 6,5 8,0 -26,7 20,3 38,8 83,9 54,2

Arts gràfiques 1993 -14,2 -1,43 -4,2 -16,8 -22,2 -36,7 -10,7 0,5 75,1 60,0
1994 2,0 0,08 -4,2 3,8 5,2 -10,8 -6,0 26,0 76,2 60,7
1995 18,0 -0,27 3,3 20,5 11,0 -12,8 16,7 25,8 80,9 74,5

Indústria 1993 0,3 -0,13 16,0 0,5 1,0 -54,5 -9,2 17,0 76,0 58,0
farmacèutica 1994 19,7 0,01 -4,2 15,2 28,2 -1,2 7,7 18,5 79,4 72,0

1995 10,5 -0,74 10,7 12,7 14,8 12,7 7,2 22,8 81,1 89,0

Química 1993 12,5 -1,70 23,2 -5,0 -9,2 -32,2 -12,0 70,2 77,5 11,5
domèstica 1994 41,7 1,48 10,5 53,0 15,3 -3,5 21,0 58,2 79,5 28,5

1995 9,3 -0,10 8,7 29,7 14,5 6,7 12,2 67,2 80,8 66,0

Productes metà1lics 1993 -17,2 -1,76 7,2 -21,8 16,3 -68,2 -1,5 -4,5 71,9 45,2
1994 20,2 -0,37 -3,2 13,8 32,2 -9,0 12,7 25,2 81,7 26,7
1995 9,2 0.66 10,2 1,3 3,3 1,5 16,2 15,2 82,4 50,5

Maquinària i 1993 -21,0 -3,67 22,2 -36,2 0,0 -62,7 -15,7 9,0 78,4 74,7
material elèctric 1994 25,2 -0,15 -10,7 17,2 21,0 -8,7 7,7 46,0 83,8 52,0

1995 5,5 0,49 11,0 1,7 18,0 6,2 24,3 40,8 86,8 70,9

Material electrònic 1993 7,0 -0,34 12,5 -2,7 19,0 -39,5 -17,2 3,2 81,6 51,7
1994 35,0 0,51 -20,5 21,5 38,8 18,7 -24,8 33,2 84,6 26,8
1995 25,7 0,90 -19,7 1,0 15,8 51,8 -11,5 26,7 87,8 14,5

Automoció 1993 -3,0 -2,67 3,3 -9,5 0,5 -37,2 -5,3 55,0 65,7 67,8
1994 13,5 -1,05 0,8 32,2 -22,5 -16,0 1,8 58,3 72,7 43,5
1995

. 10,5 -0,00 2,0 -15,8 10,7 -8,0 36,5 23,7 85,9 47,9

Total indústria 1993 -9,0 -1,81 13,2 -15,5 6,3 -53,3 -3,7 16,2 72,3 65,8
1994 19,5 -0,46 -4,8 16,5 19,8 -7,2 12,7 26,5 78,5 49,8
1995 7,3 -0,04 6,2 -0,2 11,0 -11,3 15,7 25,8 83,3 56,5

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

L'evolució final de les vendes per sota de les expectatives s'ha
traduït, cap a final d'any, en una reposició mínima d'estocs, fins
a cert punt necessària després que durant el 1994 moltes empre
ses, esperonades per la necessitat de fer front a una demanda
creixent, havien retallat per sota del que consideren un nivell
normal els seus estocs operatius.

Caldria interrogar-se sobre la possible incidència d'aquest
conjunt d'interrelacions entre ritmes de producció, vendes, es
tocs, i expectatives, en els volums d'ocupació. Segons les en

questes, tot i que s'ha frenat el procés de destrucció d'ocupació
per segon any consecutiu, no es pot parlar de creació neta d'o

cupació. Si més no en les empreses enquestades. Si realment és
així, estem davant d'uns augments de productivitat molt impor
tants.
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Font: Elaboració pròpia. Tots els gràfics d'aquesta secció s'han elaborat amb dades de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria iNavegació de Barcelona. Els valors grafiats són mitjanes mòbilsdels
saldos de 6 bimestres.

Per raons metodològiques, els resultats de les enquestes
no reflecteixen la totalitat de l'impacte de l'augment acumulat
de l'activitat productiva en el volum d'ocupació.

Si hom contrasta aquesta evolució amb la resultant a partir
d'altres fonts més específiques, s'observa que en el darrer any i

mig s'ha reduït notablement el nombre d'aturats del sector in
dustrial, alhora que el nombre d'ocupats ha augmentat al vol
tant del sis per cent. Aquesta aparent asimetria s'explica entre

altres raons, per la dificultat lògica que té qualsevol treball d'en
questa per assimilar a la seva mostra i en un període breu de
temps els canvis en el teixit productiu. En aquests darrers dos

anys, i a l'empara de la reactivació econòmica, l'augment de la
producció s'ha canalitzat sovint a partir de la segmentació de

procesos productius en unitats independents i més petites, l'au
toocupació i la contractació a través d'empreses de treball tem
poral. Augments reals de llocs de treball que l'enquesta tardarà
a reflectir —en tota la seva intensitat—mentre no s'incorporin
els canvis en l'estructura del teixit fabril.

Fins ara hem observat que durant el 1995, en termes de mitja
nes anuals i pel conjunt de la indústria, s'ha produït i venut més
que durant el 1994. Alhora, els preus de venda han continuat a

l'alça, seguint la tendència encetada un any abans i amb una in
tensitat semblant. Depenent dels sectors, l'augment de preus en

part ha estat obligat per l'espiral alcista d'algunes primeres ma

tèries en els mercats internacionals i de forma més general, per
l'impacte de les devaluacions de la pesseta sobre les importa
cions. No cal dir que les empreses han aprofitat també el canvi
de clima per refer uns marges comercials molt malmesos d'ençà
el 1990-91. Als darrers mesos de 1995 s'ha començat a notar una
sensible desacceleració d'aquests preus de venda, tendència que
previsiblement es mantindrà enguany.
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Una breu ullada a l'evolució sectorial serà suficient per detec
tar, a banda de les grans tendències dominants a totes les bran
ques productives, aquelles particularitats, ressaltades gràcies a la

conjuntura, que poden acabar condicionant els resultats d'un de
terminat sector. Així, a grans trets, hi ha sectors industrials com
ara l'Alimentació i la Farmacèutica que, a diferència de l'evolu
ció del conjunt de la indústria, presenten uns resultats de pro
ducció i vendes que en els darrers cinc anys han evolucionat a
l'alça de forma ininterrompuda. Són dues branques fabrils sense

cap semblança quant a estructures empresarials però amb una

presència destacada a l'àrea de Barcelona, especialment la sego
na, per l'elevada concentració a la regiómetropolitana del total
de la producció espanyola de productes farmacèutics. En comú
tenen que la seva producció es mou més per canvis estructurals
en les pautes de consum que no pas per la simple conjuntura.
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El conjunt de subsectors lligats alMetall i el Tèxtil han estat

les activitats que més profit han tret de les devaluacions
de la pesseta.

Un sector d'activitat molt important a l'àrea de Barcelona
—el conjunt d'activitats relacionades amb la Metal.lúrgia— ha
experimentat un fort procés de creixement d'ençà el 1993, grà
cies a la millora de les expectatives internes, però molt especial
ment, com a conseqüència de la millora dels índexs de competi
tivitat via tipus de canvi dels seus productes als mercats
exteriors. Els subsectors de Productes metàllics, Material elèc
tric, Electrònica i Automoció i material de transport han superat
la recessió de 1990-92 gràcies a un creixement espectacular de
les exportacions en els darrers dos anys. Fins i tot el Tèxtil ha
aconseguit trencar la tendència recessiva crònica amb un aug
ment important de les exportacions i una menor pressió via

preus de les importacions en el mercat interior.

En conjunt, pràcticament tots els sectors industrials conside
rats han consolidat durant el 1995 uns volums de producció i
vendes superiors als del 1994 i molt superiors als del 1993. De
cara al 1996 són molts més els factors que fan pensar que la ten
dència esmantindrà que no pas els que aventuren un canvi radi
cal. La inversió industrial, que ja ha estat important durant el
darrer any, continuarà creixent durant el 1996 —recordem que
la indústria ha anat esgotant la capacitat productiva ociosa— si
no s'estronquen les expectatives de creixement de les economies
del nostre entorn, a més de la pròpia, juntament amb la de la

tendència a la baixa dels tipus d'interès. La incògnita rau en la

capacitat de reacció del consum privat. Totapunta a un creixe
ment moderat lligat a la consolidació de les expectatives alcistes
de l'economia i més concretament de la demanda interna —en

guany el sector primari espanyol pot aportar una capacitat de
demanda que no ha tingut en el darrer any bàsicament per la se
quera— i a l'augment de l'ocupació.

La conjuntura industrial als dos darrers bimestres de 1995.

Presentem tot seguit els resultats de les enquestes de conjun
tura industrial corresponents als dos darrers bimestres de 1995.
A nivell metodològic, a banda del tradicional recordatori sobre
el caràcter metropolità d'aquestes dades —l'àmbit mostral és la
província però centrem l'anàlisi en aquells subsectors amb una

major presència a l'àrea metropolitana de Barcelona— cal insis
tir novament—encara que només sigui per aquells lectors no

vells en aquesta matèria— que aquests resultats no reflecteixen
variacions de valors absoluts, sinó de ritmes de creixement. Un
saldo negatiu —en el darrer bimestre analitzat proliferen a mol
tes branques industrials— indica, per la via de més respostes ne

gatives que positives, un menor ritme de creixement en relació
amb el bimestre anterior, però no es pot interpretar necessària
ment com un descens en termes absoluts, especialment si la
comparació es fa amb el mateix període de l'any anterior.

Una part dels saldos negatius que apareixen en el darrer bi
mestre de l'any s'ha d'imputar directament a factors més esta

cionals que no pas conjunturals. Fins i tot podríem parlar d'un
cert biaix en aquests resultats si hom s'entesta a comparar-los
exclusivament amb els del bimestre immediatament anterior.
Això és així perquè en general, en el sector industrial, el nom
bre de dies laborables del bimestre novembre-desembre acostu

ma a ser sensiblement inferior al del bimestre anterior,període
explícit de referència per a una part de les preguntes de l'en
questa i presumiblement implícit de la majoria de les respostes.
En conseqüència, els volums de producció i vendes, tot i mante
nir estables els ritmes d'activitat, seran menors. Encara que no

més sigui per obviar aquest fenomen, present amb més o menys
intensitat a tots els bimestres, la lectura més correcta d'aquestes
dades serà aquella que es faci en termes interanuals.

El que a mitjan d'any s'apuntava com un principi d'estancament
dels ritmes de creixement pel conjunt de la indústria,
ha esdevingut una notable desacceleració cap a final d'any.

Una primera ullada als resultats dels bimestres setembre-octu
bre i novembre-desembre de 1995 posa de relleu la progressiva
pèrdua de dinamisme del sector industrial barceloní en el seu

conjunt. Aquells primers símptomes d'alentiment del fort ritme
de creixement detectats a começament d'estiu s'han confirmat
plenament —tot i que amb intensitats sectorials ben diferents
durant la tardor, i especialment durant els darrers mesos de

l'any.Fins al punt que totes les respostes referides a volums de
producció i de vendes inclouen saldos netament negatius, quan
un any enrera la valoració era radicalment inversa. L'aspecte
positiu i esperançador d'aquests resultats és que les expectatives
revelades a curt termini són moderadament optimistes.

Sense entrar encara en el detall sectorial cal advertir que una

bona part d'aquesta accentuació de la tendència a la baixa de
les taxes de creixement pel conjunt de l'activitat industrial s'ha
d'imputar als resultats especialment negatius que declaren l'Au
tomoció i material de transport i el Tèxtil, dues de les branques
industrials amb una major implantació a l'àrea.
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L'activitat a la majoria de sectors industrials es caracteritzaper
una situació que hom podria definir com de creixement estancat
i amb una lleu tendència a la baixa.

A la resta de sectors analitzats, el manteniment, conjugat amb
una relativa tendència a la baixa, dels ritmes de creixement en
termes interanuals és la tònica dominant, amb l'excepció del
sector de la Maquinària i material elèctric, que mostra signes
d'esgotament després d'un any de fort creixement, i del de la
Fusta i mobles, amb una trajectòria fins a cert punt inversa.

A nivell de grans agregats i en termes de mitjanes mòbils, els
resultats referits a producció, vendes i cartera de comandes han
acabat per definir unes trajectòries clarament a la baixa pels
darrers bimestres. Tendències de més llarg abast en el cas de les
vendes interiors —la recurrent feblesa de la demanda interna de
consum s'ha fet notar a mesura que la demanda externa perdia
dinamisme — i amb un impacte més concentrat a la segona mei
tat d'any en el cas de les exportacions, com a conseqüència del
canvi de les expectatives de creixement que s'ha registrat a me

sura que avançava el 1995 a les principals economies europees.
Totplegat, juntament amb una inflexió a la baixa dels preus de
moltes primeres matèries als mercats internacionals, s'ha fet no
tar en unamajor moderació en la política de preus de venda.

Un element que convida a ser optimistes de cara als primers
mesos d'enguany és que el to de les respostes sobre
les perspectives a curt termini no avala la tendència a la baixa
que es desprèn de l'evolució de l'activitat real a final de 1995.

La davallada més moderada dels ritmes de creixement de la
producció, en línia amb la trajectòria de la cartera de comandes,
i sobretot gràcies al grau de confiança que mostren els empresa
ris en la capacitat de represa dels seus negocis durant els pri
mers mesos d'enguany, fonamentada en les expectatives de crei
xement de l'economia a curt i mitjà termini, s'ha traduït en un

manteniment dels nivells d'ocupació i de la capacitat productiva
utilitzada i en un augment moderat dels estocs de productes ela
borats.

Entre els factors que els empresaris enumeren com els que
més han contribuït a frenar el creixement de la seva activitat du
rant el període d'anàlisi destaquen la recurrent feblesa de la de
manda i, de nou, la competència estrangera. La carestia de les
primeres matèries i d'alguns béns intermedis, a més de la insufi
ciència de capacitat productiva en alguns sectors concrets, fac
tors a l'alça durant el segon semestre de 1994 i primer del 1995,
han cedit protagonisme en la relació de factors limitadors de la
producció.

A manera de síntesi, hom podria dir que malgrat cito reces

siu que desprenen la majoria dels resultats referits a l'evolució
de l'activitat real durant el darrer bimestre de 1995, el manteni
ment de la capacitat productiva utilitzada i de l'ocupació, junta
ment amb unes expectatives moderadament optimistes a curt

termini, fan que aquesta desacceleració de les taxes de creixe
ment es pugui interpretar com un procés necessari de consolida
ció dels nivells de producció i vendes de la indústria barcelonina
després d'un bienni de fort creixement. L'esperada reactivació
de la demanda interna de consum a mitjà termini i sobretot la
represa del creixement als principals països europeus, són ele
ments necessaris per fer del 1996 un any de creixement de la in
dústria barcelonina.
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Total indústria (sense Construcció)

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

1994 1995

(dades provincials)

N-D G-F M-A Mg-J JI-A S-0

Igual
Saldo

45
9

42
23

47

27
48

18
30 33

35

40

-19

Variació en % -1,08 0,37 0,22 0,66 -0,14 -0,68 -0,68

3) Vendes totals Igual 37 36 36 40 26 29 35
Saldo 13 20 33 19 -42 33 -22

4) Vendes en el mercat interior Igual 40 35 37 38 26 28 37
Saldo 11 10 24 7 -46 26 -22

5) Vendes en el mercat exterior Igual 41 44 40 42 28 31 45
Saldo 24 16 35 27 -28 36 -20

6) Preus de venda Igual 80 5 64 72 79 77 72
Saldo 11 33 27 18 9 6 1

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Estocs de productes elaborats No n'hi ha mai 3 4 4 4 4 6 4

Normals 66 72 65 61 63 66 63
Saldo -6 -4 8 5 5 11 12

8) Cartera de comandes Normal 60 55 58 52 56 56 63
Saldo -2 7 -2 -12 -18 -16 -27

9) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 60 60 66 63 57 57 56

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
10) Producció Manteniment 50 59 56 53 39 61 52

Saldo 33 35 23 -6 45 13 23

11) Vendes Manteniment 45 56 53 51 42 59 48
Saldo 36 39 23 1 44 16 32

12) Cartera de comandes Manteniment 56 63 62 68 53 69 58
Saldo 30 28 12 6 38 14 23

13) Preus de venda Manteniment 52 63 76 72 82 78 63
Saldo 45 32 17 21 9 5 24

14) Ocupació Manteniment 76 73 72 78 72 75 74
Saldo -7 -1 5 -13 -12 -19 -7

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 82,6 85,4 84,4 83,7 81,4 82,4 82,2
Font: Tots els quadres 1 gràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
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Alimentació' (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (/o)

7) Cartera de comandes

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

1994 1995

N-D G-F
_

M-A _ ji"A sallelle..
40

13
27
19

Igual
Saldo

49

11

62
-5

42

14
59
3

46
-40

Variació en % -2,72 -0,52 0,05 1,24 2,56 -4,03 0,86

Igual 48 63 50 64 45 38 35

Saldo 29 -5 30 2 -5 15 28

Igual 47 64 52 57 45 38 40
Saldo 28 -5 26 9 -12 15 19

Igual 63 73 60 72 74 43 69

Saldo 31 -5 14 1 -5 3 -5

Igual 78 61 57 76 87 92 68
Saldo 14 36 32 21 12 3 25

Normal 48 59 47 39 33 42 84

Saldo -39 -40 -31 -45 -55 -46 -7

Dies 35 32 33 33 32 33 37

1

Manteniment 67 66 52 71 60 75 53

Saldo 17 33 38 12 32 0 -2

Manteniment 74 65 66 64 51 73 70

Saldo 8 34 25 28 40 6 10

Manteniment 82 75 57 81 68 94 75

Saldo 3 25 32 8 32 5 -13

Manteniment 74 79 87 84 76 84 46

Saldo 23 21 -1 16 18 15 50

Manteniment 51 62 60 82 91 90 79

Saldo -31 -24 17 -7 0 -7 -1

80,1 82,9 69,6 81,3 78,5 80,6 79,6

L'evolució de l'activitat d'aquest sector durant el darrer qua
drimestre de 1995 s'ha vist fortament condicionada, segons de
claren els empresaris enquestats, per la feblesa de la demanda i
l'augment de la competència estrangera. La conjunció dels dos
fenòmens ha estat la responsable de la reducció de les taxes de
creixement de la producció i la retallada de les vendes, especial
ment significativa en els mercats exteriors. Curiosament, el ni
vell de la cartera de comandes i la capacitat productiva utilitza
da, així com el volum d'ocupació s'han mantingut al nivell d'un
any abans. Els preus de venda, afectats encara per l'augment de
preus d'alguns productes de base, s'han mantingut a l'alça.

Les perspectives declarades, valorades globalment, mostren
una situació poc definida, caracteritzada en tot cas per una si
tuació d'estancament amb l'excepció de la tendència alcista que
es preveu pels preus de venda.
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Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

1994 1995

N-D G-F M-A Mg-J JI-Ag S-0 N-D

Igual
Saldo

44

25

49

22

70

11

59

3

48

-45

58

19
55

-11

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

Variació en % -0,30 0,67 -0,69 -0,20 -0,45 -0,66 -1,12

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

34

14
38
18

51
2

47
-18

35
-44

42

16

34

-22

34

8
35

15

50
-4

32

-35

29

-51

45
16

42

-25

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

50

27

79

5

54
16

53

16

42

21

20

-29

60
31

68

25
71

7

77

-14

33

6
35
-18

80
-12

66

-21

60

-16
58
-10

58

-36
49

-36
42

-41

50

-31
55

-36

51 53 64 57 56 58 44

54

O
60
22

73

3
61
-11

45
8

53 70

30 2

60

24

47

51

79
-6

58
26

63
-9

56
11

59

-8
62
9

42

-6

43
-13

53
31

56

2

42

29

66
25

63
4

50
28

63

35

74

19
81

5

85

-8
79

-11

77
-18

70

-25

76
-20

69
-21

72

-24

69

10

83,4 82,8 82,1 80,8 78,0 81,1

65
-9

79,0

Factors limitadors de la producció

I,)9', 1994

Debilitat demanda

1-1 Competència estrangera I I

1995

Dificultats finançament
Altres causes

Com ja s'ha avançat en el comentari sobre el conjunt de l'acti
vitat industrial, aquest sector ha estat un dels que ha tingut una
evolució més negativa durant eldarrer quadrimestre de 1995.
En els dos bimestres anteriors ja s'havien manifestat signes d'es
gotament d'aquest creixement, especialment en el segment de
les vendes interiors. Després de l'estiu, i sobretot durant el dar
rer bimestre, els signes negatius han aparegut, amb molta con

tundència, a tots els epígrafs d'activitat, inclosos els preus de
venda i la situació de la cartera de comandes. A diferència del
que ha succeït a la majoria de sectors, en aquest cas es detecta
una major incidència en aspectes més estructurals com ara una

reducció en la capacitat productiva utilitzada i en el període de
treball assegurat amb la situació de la cartera de comandes a fi
nal d'any. Les perspectives a curt termini apunten a una Ileuge
ra recuperació de les vendes en un entorn de preus estancats.
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

1994 1995

N-D G-F M-A N1g-J JI-A S-0 N-D

Igual
Saldo

56
11

56
-13

45
11

42

-29

58
-32

43
23

54

0

Variació en % 8 1,69 -0,23 -0,15 -1,51 2,12 0,83

3) Vendes totals Igual 45 40 30 25 50 34 33
Saldo -10 -31 7 -57 -31 16 -16

4) Vendes en el mercat interior Igual 44 25 21 18 29 19 23

Saldo -10 -41 -3 -66 -52 -2 -29

5) Vendes en el mercat exterior Igual 60 33 43 16 25 25 35
Saldo -20 2 40 2 19 50 -17

6) Preus de venda Igual 86 84 75 79 58 78 91

Saldo ji 11 14 -14 -21 -20 0

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 23 18 20 20 37 35 38

Saldo -60 -70 -58 –71 –63 –43 -41

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 49 48 59 60 55 59 51

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 72 30 47 75 51 69 44

Saldo 15 35 20 -6 12 -1 9

10) Vendes Manteniment 76 34 46 54 43 71 25

Saldo 5 45 6 5 25 1 32

11) Cartera de comandes Manteniment 59 48 49 62 56 60 41

Saldo –10 43 15 -13 32 -10 7

12) Preus de venda Manteniment 61 69 90 76 100 93 74

Saldo 29 31 0 -10 0 3 21

13) Ocupació Manteniment 72 78 71 73 74 84 81

Saldo -28 22 -9 -19 1 -15 –9

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 86,0 90,4 85,8 86,9 80,4 87,8 83,4

L'activitat d'aquest sector es veu molt condicionada per l'esta
cionalitat i la diversitat de subsectors que l'integren. Deixant de
banda aquest fet, l'evolució durant els darrers dos bimestres de
1995 ha estat de nou marcada, després de dos anys d'un prota
gonisme força apaivagat, per la feblesa de la demanda. Així, les
vendes, especialment en el mercat interior, han evolucionat a la
baixa, alhora que laproducció s'ha mantingut força estable. Tot
plegat en un entorn de preus de venda a la baixa.

S'aprecia també un lleu reajustament a la baixa de la capaci
tat productiva utilitzada, fet que permetmantenir estables els
volums d'ocupació i el període de treball assegurat amb la situa
ció de la cartera de comandes a final d'any. Les perspectives a

curt termini són relativament bones pel que fa a l'evolució de
les vendes.
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Fusta i mobles de fusta (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

1994 1995

N-D _ G-F M-A M -J JI-A S-O

Igual
Saldo

45

35

89

1
25
-29

38

60
55

-20
70
9

37

60

Variació en % -0,75 -0,28 -3,95 -3,34 4,26 0,00 -0,10

3) Vendes totals Igual 43 88 63 53 37 70 37
Saldo 37 0 30 46 -18 9 54

4) Vendes en el mercat interior Igual 15 77 15 51 31 71 37

Saldo 9 -6 -17 26 -26 8 54

5) Vendes en el mercat exterior Igual 11 84 11 45 35 62 27

Saldo 76 4 66 40 -20 -8 -34

6) Preus de venda Igual 83 47 81 90 92 98 59

Saldo 8 53 19 10 -3 2 41

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 66 68 54 70 80 65 26

Saldo -22 -28 -38 -22 -16 -23 -33

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 48 51 47 58 49 54 63

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatremesos (')/0)
9) Producció Manteniment 66 86 50 69 69 90 73

Saldo 20 7 40 30 31 10 20

10) Vendes Manteniment 64 56 61 63 53 90 33
Saldo 22 37 37 35 47 10 67

11) Cartera de comandes Manteniment 60 57 68 59 58 80 50
Saldo 20 36 28 39 42 1 50

12) Preus de venda Manteniment 48 91 39 99 90 89 77
Saldo 47 9 61 -1 -1 -8 -11

13) Ocupació Manteniment 65 67 55 83 93 96 98
Saldo -35 -32 -19 -17 -4 4 2

D) Capacitat productiva utilitzada (1)/0) 87,3 85,1 78,5 86,6 82,6 83,9 86,9
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Després d'un començament d'any caracteritzat per la contrac

ció de la capacitat productiva utilitzada i del volum de negoci,
especialment en el mercat interior, el darrer quadrimestre s'ha
caracteritzat per un augment dels volums de producció, ocupa
ció i vendes en el mercat interior, alhora que es manté la dava
llada de les exportacions. Una anàlisi conjunta d'aquesta asime
tria entre mercat interior —a l'alça— i exportacions en recessió,
alhora que la càrrega de treball compromesa augmenta per una
capacitat productiva que es manté estable, ens porta a la conclu
sió que el fabricant autòcton, pressionat per uns preus a l'alça
de les primeres matèries i unademanda interna relativament di
namitzada pel segment residencial, s'ha mig desentès dels mer
cats foranis. D'altra banda, les perspectives a curt termini pel
que fa a cartera de comandes i vendes són relativament millors
que un any abans.
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Arts gràfiques (dades provincials)
1994 1995

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

N-D G-F M-A Mg-J J1-A S-0 N-D

Igual 43 54 58 46 39 20 40

Saldo 14 8 35 14 -53 70 34

2) Nombre de persones ocupades Variació en % 2,13 -1,12 -0,04 -0,06 0,66 -0,36 -0,68

3) Vendes totals Igual 34 47 47 61 43 21 37

Saldo 37 5 46 24 -46 77 46

4) Vendes en el mercat interior Igual 27 48 47 51 53 21 40

Saldo 30 4 46 -2 -47 77 45

5) Vendes en el mercat exterior Igual 41 50 45 56 37 58 49

Saldo 42 1 39 1 -43 39 29

6) Preus de venda Igual 86 57 58 97 99 58 84

Saldo -1 39 42 -1 1 7 12

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 58 59 82 40 37 80 70

Saldo 9 10 -5 -35 -23 6 -30

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 60 59 62 82 68 34 69

Saldo 15 36 37 0 31 62 10

10) Vendes Manteniment 42 58 60 81 68 29 81

Saldo 32 38 38 -5 31 57 -4

11) Cartera de comandes Manteniment 59 58 77 90 83 76 85
Saldo 30 38 22 3 9 1 11

12) Preus de venda Manteniment 39 83 74 81 80 72 72

Saldo 59 14 26 19 20 22 26

13) Ocupació Manteniment 95 89 92 71 81 86 94
Saldo -5 7 4 —19 -1 0

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 81,0 80.1 81,4 80,2 78,1 82,5 83,1

L'evolució del sector durant els darrersmesos de 1995 es des
criu perfectament per la tendència moderadament alcista dels
principals indicadors d'activitat, amb l'excepció, en tot cas, del
volum d'ocupació. Així, tant la producció com les vendes, espe
cialment en el mercat interior, es mostren més dinàmiques que
un any enrere, alhora que els preus de venda també mostren un

lleu repunt a l'alça. Aquesta tendència moderadament a l'alça
del volum d'activitat d'aquest sector es tradueix en una progres
siva consolidació d'uns nivells d'utilització de la capacitat pro
ductiva installada cada cop més elevats, sense reduir el període
de treball assegurat. Les expectatives a curt termini apunten a

un estancament dels nivells d'activitat, lògicament amb unes
magnituds superiors a les d'un any abans.
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Indústria farmacèutica (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

1994 1995

N-11) G-F M-A .11-A S-0 N-D

Igual
Saldo

54
-5

43

46
52

32

58

34
39

-57
34
54

41

-46

Variació en % -0,35 1,11 0,55 -0,29 -4,95 -0,52 -0,35

3) Vendes totals Igual 47 19 19 20 37 35 22
Saldo -35 60 11 56 -57 53 -47

4) Vendes en el mercat interior Igual 49 22 21 39 37 41 26
Saldo -38 57 37 36 -52 46 -48

5) Vendes en el mercat exterior Igual 52 32 34 13 16 51 30

Saldo 28 35 7 28 -68 40 47

6) Preus de venda Igual 97 59 81 97 95 80 63
Saldo -3 41 19 2 -3 -19 3

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 90 61 88 52 53 82 97

Saldo -10 38 11 44 —35 17 1

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 61 39 81 73 86 73 45

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 77 81 78 62 61 73 81

Saldo 23 19 21 -12 11 -8 16

10) Vendes Manteniment 49 61 67 57 62 70 26

Saldo 49 39 5 -17 9 29 72

11) Cartera de comandes Manteniment 80 60 88 71 77 85 85
Saldo 20 23 9 23 -5 15

12) Preus de venda Manteniment 72 94 91 97 98 76 71
Saldo 22 -1 -4 2 0 24 22

13) Ocupació Manteniment 56 98 90 88 76 91 96

Saldo —5 —2 -6 -17 8 —4

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 81,9 82,9 86.-1 84,7 74,5 79,9 78,2
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L'evolució d'aquest sector durant el darrer bimestre de 1995
s'ha mantingut en la tendència alcista de bimestres anteriors,
afectada però, per una notable reducció dels ritmes de creixe
ment. Tendència delimitada, d'una banda, per uns ritmes de
producció i uns nivells d'ocupació inferiors als d'un any abans,
alhora que el dinamisme de les exportacions compensa parcial
inent la feblesa de la demanda interna de consum.

Les perspectives a curt termini apunten a una certa expansió
de l'activitat, atesa una situació de la cartera de comandes que
la gran majoria qualifica de normal i un grau d'utilització de la
capacitat productiva inferior al de la mitjana de la indústria.
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Productes metà1.1ics (dades provincials)
1995

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

N-D G-F M-A Mg-J J1-A S-0

Igual
Saldo

85
0

68
21

64

13
62

26
14

—63
12

72
64

—14

Variació en % —3,39 0,88 1,57 1,34 0,21 0,70 —0,74

3) Vendes totals Igual 73 51 59 61 15 9 64
Saldo 10 11 18 26 —62 71 —16

4) Vendes en el mercat interior Igual 66 55 53 64 20 16 65

Saldo —1 —1 16 14 —66 64 —19

5) Vendes en elmercat exterior Igual 25 55 53 64 18 17 70
Saldo 61 8 8 8 —61 66 —9

6) Preus de venda Igual 97 77 41 88 86 98 94

Saldo 3 22 53 11 13 2 —4

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 80 71 72 70 75 65 72

Saldo 4 6 13 6 —17 11 —10

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 38 57 59 53 49 62 47

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)

9) Producció Manteniment 32 78 78 33 22 80 65
Saldo 67 19 20 —47 61 8 29

10) Vendes Manteniment 19 85 62 31 21 80 61
Saldo 59 15 26 —45 61 9 25

11) Cartera de comandes Manteniment 33 88 79 85 75 84 74

Saldo 66 10 21 1 11 5 15

12) Preus de venda Manteniment 66 37 86 77 97 95 82
Saldo 34 63 14 18 2 —2 15

13) Ocupació Manteniment 93 90 91 86 80 87 66

Saldo —3 —2 4 —6 2 3 24

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 86.5 86,4 82.7 82,9 76,6 87,1 78,6

L'evolució de la indústria de Productes metàllics al llarg dels
darrers mesos de 1995 ha posat de relleu un cert esgotament de
la capacitat de creixement manifestada al llarg dels dos anys
anteriors. En termes de capacitat productiva utilitzada, ha passat
d'operar a un nivell del 70 per cent durant el 1993 a més del 85
per cent a final del 1994 i principi del 1995 i a mantenir-se al
voltant del 82 per cent demitjana durant tot el 1995. Malgrat
tot, l'anàlisi dels resultats de les enquestes revela una àmplia
majoria d'empresaris que declara que el seu volum de negoci al
llarg dels mesos analitzats s'ha mantingut, a grans trets, al ma
teix nivell que en el bimestre anterior. En termes interanuals és

quan esmanifesta més clarament la pèrdua de dinamisme, tant
en termes de producció com de vendes i fins i tot de cartera de
comandes. Les perspectives, com a la majoria de sectors, són
força esperançadores.
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Maquinària i material elèctric (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

1994 1995

N-D G-F M-A Mg-J JI-A S-0 N-D

Igual
Saldo

28
26

9

47
25
40

15
3

13

-27

16
31

39

-61

Variació en % -0,98 1,79 0,73 0,96 1,39 1,49 -3,45

Igual 10 9 23 32 9 12 42

Saldo 30 47 30 24 -28 33 -31

Igual 22 11 31 21 13 16 45

Saldo 32 37 18 -11 -34 27 -27

Igual 27 34 25 35 9 38 59

Saldo 43 7 50 45 -31 42 -5

Igual 58 36 59 54 83 82 83

Saldo 20 18 38 40 17 16 17

Normal 70 55 61 61 41 44 59

Saldo -7 37 -19 33 44 -17 -41

Dies 64 65 52 53 54 38 57

I

Manteniment 19 52 54 47 11 44 61

Saldo 50 48 30 5 71 54 39

Manteniment 32 59 43 47 15 42 53

Saldo 44 34 40 5 67 52 47

Manteniment 34 59 60 41 28 65 65

Saldo 12 -3 21 13 72 33 24

Manteniment 54 77 65 50 83 75 56

Saldo 46 10 2 26 17 23 37

Manteniment 70 67 51 83 72 98 89
Saldo -14 -20 -6 -1 28 -1 10

84,8 85,4 84,4 88,6 86,1 89,7 86,5
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Igual que el sector de 1)roductes metà1.1ics, el de Maquinària i
material elèctric sembla que els darrers mesos ha entrat en una

fase de consolidació dels nivells d'activitat assolits durant el
1994-95, reduint alhora els forts ritmes de creixement. De fet,
juntament amb el Tèxtil i el d'Automoció i material de trans
port, és el sector industrial que presenta una major reducció
d'aquest creixement durant el darrer bimestre. De nou la feblesa
de lademanda assoleix nivells de responsabilitat en aquesta da
vallada desconeguts en els darrers bimestres. Amb independèn
cia de la incertesa que genera acabar l'any amb una cartera de
comandes menys voluminosa que un any abans, les perspectives
declarades són força optimistes i, malgrat la reducció del nom
bre d'ocupats, la capacitat productiva utilitzada es manté a uns

nivells molt elevats.
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Automoció

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

(dades provincials)
1994 1995

N-D G-F M-A
_ NILL

11

45

JI-A

8
-48

8
84

7

-82
Igual
Saldo

11

-20
4

-19
10

83

Variació en % -1,32 0,51 0,69 -0,38 0,05 -0,37 -0,52

3) Vendes totals Igual 11 7 10 31 8 10 7
Saldo -17 -23 83 66 -90 39 -79

4) Vendes en el mercat interior Igual 66 10 33 17 9 12 8
Saldo 24 -63 58 39 -84 37 -82

5) Vendes en el mercat exterior Igual 13 8 12 12 11 10 6
Saldo -16 -24 83 88 -87 81 -77

6) Preus de venda Igual 99 72 87 44 39 40 24
Saldo -1 22 -7 56 56 56 36

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 84 90 90 13 98 96 97

Saldo 5 9 10 -66 -1 -1 1

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 78 75 84 89 66 66 68

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (1)/0)
9) Producció Manteniment 24 18 18 16 9 8 11

Saldo 74 78 -45 -69 79 32 48

10) Vendes Manteniment 21 19 18 66 66 30 10
Saldo 79 77 -45 -14 22 54 48

11) Cartera de comandes Manteniment 21 20 23 92 10 30 11
Saldo 76 80 -72 7 79 67 42

12) Preus de venda Manteniment 24 36 89 24 78 42 16
Saldo 74 53 -1 76 22 56 79

13) Ocupació Manteniment 71 24 76 74 8 20 38
Saldo -21 71 17 -23 -86 -80 -54

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 82,9 89,3 91,7 82,3 87,5 79,3 85,1

Els resultats dels darrers mesos de 1995 semblen entroncar
amb la tendència apuntada a començament d'any i parcialment
confirmada en posteriors bimestres d'esgotament de les expecta
tives de creixement. Amb l'excepció del volum d'ocupació i dels
preus de venda, la resta d'indicadors d'activitatmostren un com

portament força més negatiu que un any abans. La competència
estrangera, més que la feblesa de la demanda, torna a aparèixer
com un dels factors que frenen el creixement de la producció.
L'evolució a la baixa durant els darrers bimestres del període de
treball assegurat en funció de la cartera de comandes reflecteix
aquesta situació d'atonia del creixement que ha viscut el sector.
En tot cas, les perspectives declarades a curt termini són relati
vament positives i la seva concreció serà encara més fàcil amb la
retallada d'impostos que a partir de gener d'enguany s'aplica a

la majoria de turismes fabricats a Espanya.
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II. Finances





Sistema bancari

Nombre d'oficines

Ámbit
territorial

Nombre d'oficines

Total Caixes Coop. de

Barcelona 2.199 1.078 1.115 6

Resta prov. Barcelona 2.684 1.122 1.560 2

Resta Catalunya 1.993 863 1.119 11

Total Catalunya 6.876 3.063 3.794 19

Madrid 2.718 1.889 816 13

Resta prov. Madrid 1.257 759 490 8

Total Espanya 36.251 17.842 15.214 3.195

(31-XII-1995)
Variació (°/0) 31-X11-1995/31-X11-1994

Total

0,9
2,7
1,7
1,8

3,9
11,0
1,9

0,2
2,6
0,7
1,2

1,9
5,6
1,6

Caixes Coop. de

1,7 -14,3
2,8 0,0
2,3 22,2
2,3 5,6

8,9 0,0
21,0 0,0
2,2 1,3

Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
Milers de milions de pessetes

1-XII e 1

Prov. Barcelona 9354 9.360 9.606 9.696 10.092

Resta Catalunya 2.070 2.109 2.164 2.214 2.233

Total Catalunya 11.425 11.469 11.770 11.910 12.325

Prov. Madrid 11.519 11.352 11.945 12.481 13.943

Total Espanya 53.617 54.161 55.911 57.310 60.096

Variació (°/0)

.4-X11-1995/ 31-X11-1995/

4,1
0,9
3,5

11,7
4,9

7,9
7,9
7,9

21,0
12,1

Dipòsits/Oficina
(milions de pies.)

1.952,1 2.066,8
1.056,2 1.120,4
1.692,0 1.792,5

3.073,5 3.507.7

1.506,5, 1.657,8

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
Milers de milions de pessetes Variac ó (%) Crèdits/Oficina

(milions de pies.)

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

6.410
1.536
7.946

10.882
41.178

6.475
1.566
8.041

10.778
41.224

6.653
1.600
8.253

11.155
42.370

6.726
1.600
8325

11.289
42.813

6.935
1.646
8.581

11.605
43.920

3,1
2,9
3,1

2,8
2,6

8,2
7,2
8,0

6,6
6,7

1.337,6
783,6

1.176,8

2.903,5
1.157,0

1.420,2
825,9

1.248,0

2.919,5
1.211,6

Crèdits/dipòsits

Àmbit
territorial , .322“An94 3111-1995

Variació (%)
31-XII•1995/
31-XII-1994

,

Prov. Barcelona 0,685 0,687 0,3
Resta Catalunya 0,742 0,737 -0,6
Total Catalunya 0,695 0,696 0,1

Prov. Madrid 0,945 0,832 -11,9
Total Espanya 0,768 0,731 -4,8

Font (per a tots els quadres igràfics d'aquesta secció): Banco de España. Boletín estadístico.

Després d'un quadrienni caracteritzat per la reducció del
nombre d'oficines del sistema bancari -conseqüència dels grans
processos de fusió i absorció d'entitats financeres-, l'evolució
durant el 1995 sembla apuntar cap a un canvi de tendència a la
totalitat dels àmbits geogràfics considerats. Aquesta recuperació
del nombre d'oficines bancàries d'atenció al públic ha permès
recuperar, en termes globals, els nivells màxims assolits a co

mençament dels noranta. En el cas de Catalunya cal destacar el
major creixement de la regió metropolitana en relació amb la
ciutat central i amb la resta del territori.Un procés d'alguna
manera associat al creixement urbanístic i poblacional de les
ciutats petites imitjanes de la regió metropolitana durant els
darrers anys i amb uns nivells de bancarització inferiors als de la
ciutat central.
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Crèdit del sistema bancari a les famffies. Classificació
segons finalitats. Espanya (Milers de milions de ptes.)

Inversió

31-XII-84 2.183 1.273 323 587
31-XII-85 2.655 1.409 406 840
31-X11-86 3.280 1.721 559 1.001
31-X11-87 4.242 1.991 782 1.469
31-X11-88 5.558 2.496 1.013 2.050

31-X11-89 7.001 3.179 1.282 2.540
31-X11-90 7.862 3.983 1.431 2.453
31-X11-91 8.931 4.948 1.510 2.473
31-XII-92 10.119 5.925 1.419 2.775

31-111-93 10.327 6.115 1.373 2.840
30-V1-93 10.856 6.467 1.411 2.977
30-1X-93 11.103 6.666 1.443 3.047
31-X11-93 11.879 7.283 1.393 3.203

31-111-94 11.984 7.549 1.403 3.032
30-V1-94 13.710 9.172 1.418 3.121
30-1X-94 14.128 9.591 1.443 3.093
31-X11-94 14.699 10.159 1.472 3.068

31-111-95 14.992 10.389 1.442 3.162
30-V1-95 15.636 10.817 1.479 3.341
30-IX-95 15.955 11.056 1.549 3.351
31-X11-95 16.389 11.456 1.561 3.372

Inversió
Variació (%) Total immobiliària Consum

31-X11-1995/30-IX-1995 2,7 3,6 0,8
31-X11-1995/31-X11-1994 11,5 12,8 6,1
31-X11-1994/31-X11-1993 23,7 39,5 5,7

La dinàmica expansiva de les caixes, en termes d'oficines,
triplica la dels bancs.

El col•lectiu de caixes d'estalvi continua protagonitzant elpro
cés d'expansió en nombre d'oficines del sistema bancari, de ma

nera molt significativa a Madrid i Comunitat Autònoma, on,
com l'excepció que confirma la regla, la implantació de les cai
xes és molt inferior a la dels bancs. Mentre que a Catalunya per
cada quatre oficines de bancs n'hi ha cinc de caixes, a Madrid la
relació és de dues oficines de bancs per una de caixes.

Pel que fa al volum de dipòsits del sector privat en el sistema
bancari, l'elevat creixement del quart trimestre, acumulat a la
també notable taxa de creixement del primer semestre, situa el
creixement del 1995 per sobre del dotze per cent, quatre punts
percentuals més que el creixement del 1994. Un ritme de creixe
mentmolt més expansiu que el de la massa monetària i que el
del crèdit concedit al sector privat, que s'ha quedat per sota de
la taxa d'un any abans.
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- Tipus marginal de les operacions de regulació monetària del BE.
- Tipus del crèdit preferencial de bancs i caixes.
- Tipus de crèdit d'l a 3 anys de bancs i caixes.

Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats.

Aquest creixement tan notable dels dipòsits es deu bàsica
ment a l'augment de recursos col.locats en productes bancaris a

termini. Ni els dipòsits a la vista ni els d'estalvi han crescut en
termes reals. Pel que fa a Catalunya, el creixement de les dues
magnituds en els darrers dotze mesos frega el vuit per cent,
semblant al registrat un any abans. En tot cas, el creixement tan
asimètric dels dipòsits a Catalunya i a la província de Madrid
possiblement no obeeix tant a un diferent comportament indivi
dual com a un major dinamisme a l'hora de captar determinats
dipòsits per part d'entitats que operen amb un elevat grau de
centralització.



Crèdit del sistema bancari als sectors productius. Espanya (Milers de milions de ptes.)
Transp. com. i
serveis lo

Activitats
immob

Altres

31-XII-84
31-X11-85
31-XII-86
31-X11-87
31-XII-88

31-XII-89
31-XII-90
31-XII-91
31-XII-92

31-111-93
30-VI-93
30-IX-93
31-XII-93

31-111-94
30-V1-94
30-IX-94
31-XII-94

31-111-95
30-VI-95
30-IX-95
31-XII-95

10.384
11.216
11.745
12.974
14.457

16.832
18.745

22.236
23.751

23.363
23.167
23.200
23.196

23.162
23.417
23.278
23.703

23.706
24.070
24.297
24.862

5.742
6.263
6.240
6.419

6.441

6.975
7.461
8.585
8.933

8.781
8.564
8.492
8.261

8.011
7.910
7.903
8.021

8.027
7.949
8.132
8.365

1.120

1.108

1.149
1.338

1.706

2.277
2.827

3.485
3.980

3.975
3.965
3.988
3.852

3.793
3.733
3.745
3.571

3.488
3.509
3.595
3.623

3.059
3.336
3.792
4.574
5.529

6.734
7.515
9.163
9.668

9.534
9.572
9.661
10.188

10.504
10.891
10.745
11.195

11.261
11.675
11.623
11.919

1.268
1.332
1.515

1.768
2.133

2.581
2.735
3.247

3.395

3.302
3.316
3.271

3.397

3.289
3.230
3.234
3.268

3.269
3.364
3.362
3.488

120
161
219

289
355

446
506
663
735

738
733
718

740

748
756
725
748

770
783
757
788

482
519
604

855
951

1.253
1.255

1.259
1.151
1.197
1.195

1.148
1.348
1.262
1.409

1.405

1.444

1.385
1.517

387

433
460
534
606

841
1.174
1.408
1.469

1.470
1.458
1.443
1.495

1.502
1.795
1.784
1.756

1.906
1.977
1.988
2.009

892
1.151
1.387

1.359
1.544
1.952
2.171

2.114

2.204

2.293
2.666

2.883
2.950
2.926
3.179

3.058
3.165
3.260
3.224

Variació (°/0) Total Indústria Construcció Serveis

31-X11-1995/30-IX-1995 2,3 2,9 0,8 2,5
31-XII-1995/31-X11-1994 4,9 4,3 1,5 6,5
31-X11-1994/31-XII-1993 2,2 -2,9 -7,3 9,9

S'alenteix el creixement del volum de crèdit bancari
al sector privat com a conseqüència de la desacceleració
de la inversió inunobiliària.

Malgrat el repunt del volum de crèdit bancari concedit al sec
tor privat a finald'any, la taxa de creixement pel conjunt del
1995 és sensiblement inferior a la d'un any abans pel conjunt
d'Espanya. A Catalunya però, el creixement ha estat superior al
de la resta del país i semblant al del 1994. El repunt dels tipus
d'interès durant el primer semestre, la persistent atonia del con
sum i una pèrdua de dinamisme del sector immobiliari són al
guns dels factors que poden explicar aquest alentiment del crei
xement.

Pel que fa a la distribució per finalitats del volum de crèdit
bancari al sector privat, les dades de 1995, tot i que incideixen
en la consolidació de la tendència dels darrers anys -participa
ció creixent del volum de crèdit a les families sobre el total-,
introdueixen novetats a destacar. D'una banda, es corregeix, en
cara que de forma molt tímida, el desequilibri en termes de ta

xes de creixement entre el volum de recursos captat per les fa
mílies i l'adreçat a les empreses. De l'altra, es recupera la
demanda de crèdit per part del conjunt de la indústria i de les
empreses constructores, després d'un parell d'anys de creixe
ments negatius.

Per illustrar aquest canvi d'estructura, val a dir que en els
darrers quatre anys -el quadrienni de vigència del Pla de l'Ha
bitatge- el volum de crèdit hipotecari viu ha augmentat més
d'un 130 per cent en termes nominals, mentre que l'augment del
crèdit als sectors productius en elmateix període no ha superat
el dotze per cent. Així, tot i que el sector empresarial es manté
com el principal receptor de crèdit bancari, el segment hipoteca
ri quasi ha duplicat la seva quota de participació en només cinc
anys.

35



Contractació de valors i de derivats

Volum eiectiu

Període

negociat
Milers de milions

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

Barcelona Madrid Barcelona Madrid

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 4lr. tr.

2n. tr.
168,3
176,6

2.575,6
2.604,0

,

3r. tr. 259,1 2.542,2
4t. tr. 494,6 3.202,3

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

41 tr. 1995/4t. tr. 1994 201,6 26,3
2n. sem. 1995/2n. sem. 1994 74,9 12,2
1995/1994 16,4 -7,4
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Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona
milers de milions de pessetes
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La tendència a la baixa de la rendibilitat del deute públic
i les expectatives de retallades dels tipus d'interès seguint
el camí marcatpel Bundesbank, afavoreixen un augment
dels volums negociats a les borses.

L'augment dels volums de contractació del darrer trimestre de
1995 -amb un especial protagonisme de la renda fixa pública
serveix per trencar la tendència a labaixa del primer semestre
-afectada pel repunt dels tipus d'interès de començament
d'any- i situar els índexs de totes les borses espanyoles en ni
vells superiors als d'un any abans. Però no ha estat suficient per
evitar que el volum efectiu de contractació de la borsa de Ma
drid hagi estat inferior al del 1994.

En el cas de Barcelona, l'evolució al llarg de l'any ha estat si
mètrica a la de Madrid, amb la diferència que la recuperació del
segon semestre i molt especialment dels darrers mesos de l'any
ha estat molt més espectacular. Fins al punt que ha clos l'any
amb un augment sobre el 1994 superior al 16 per cent i superant
per primera vegada i àmpliament la cota del bilió de pessetes
efectives. Totplegat s'ha traduït en un guany moderat de quota
de mercat per segon any consecutiu.



Nombre de contractes negociats al MEFF Renda Fixa*

Període

Total mercat

Volum de

clo

Nombre

d'operacions
Saldo viu a

final de període_i
1990 188.744 12.274 5.752
1991 1.005.781 33.095 19.411

1992 2.218.693 45.637 37.378
1993 8.147.342 190.057 270.245

1994 19.735.329 489.780 240.401

lr. tr. 5.831.642 123.717 431.350

2n. tr. 5.717.868 145.407 406.507
3r. tr. 4.397.843 128.187 296.045
4t. tr. 3.787.976 92.469 240.401

1995 19.082.635 679.807 149.191

lr. tr. 6.250.015 158.196 342.179

2n. tr. 5.417.183 187.758 107.699
3r. tr. 3.753.102 169.952 132.505
4t. tr. 3.662.335 163.911 149.191

Volum trimestral contractat per tipus de producte
(futur i opcions)

milions de contractes

7

6

5

4

3

2

1991 1992 1993 1994

Bo nocional 1-1 Mibor

1995

L1 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 ("1/0)
Nombre

d'operacions Saldo viu

4t. tr. 1995/3r. tr. 1995 -3,6
4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 77,3
31-X11-1995/30-IX-1995 — 12,6
31-X11-1995/31-X11-1994 -37,9

L'any 1995 ha estat un bon exercici pel Mercat de Futurs. Les
fluctuacions en els tipus d'interès espanyols —variacions signifi
catives entre tipus a curt i llarg termini i amb els alemanys de
referència— i les corresponents variacions en el tipus de canvi
de la pesseta amb el marc —una depreciació notable a comença
ment d'any que s'ha anat corregint al llarg de l'any— han incre
mentat la negociació al Mercat de Futurs de Renda Fixa en cer

ca de successives cobertures pel risc associat a aquestes
fluctuacions dels mercats monetaris.

L'augment del nombre d'operacions,més que l'estancament
del nombre de contractes, és el millor indicador del dinamisme
del mercat de futurs i opcions de renda fixa.

La introducció al mercat de nous contractes de futurs i op
cions sobre el Mibor amb un valor nominal subjacent de cent
milions —deu vegades el valor de la resta de contractes— ha
trencat la homogeneïtat de la sèrie a partir del segon trimestre.
A mesura que aquests nous contractes substitueixin els corres

ponents de deu milions —procés que pràcticament es pot donar
per acabat a començament d'enguany— les comparacions inter
anuals tornaran a ser significatives. Malgrat tot, l'evolució a l'al
ça del nombre d'operacions i un augment del nominal subjacent
superior al 25 per cent durant el segon semestre mostren clara
ment el creixent dinamisme d'aquest mercat.
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III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Barcelona)

1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991
1992

1993
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1994

lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1995
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

92.130
114.077
138.468
184.284

215.631
236.902
204.151
185.902
192.843

136.146
33.048
39.821
31.314
31.963

152.956
34.448
40.732
36.949
40.827

146.294
37.843
42.289
30.044
36.118

n.d.
n.d.
46.572
59.119

78.322
86.619
64.695
61.557
79.213

78.194
16.924
16.616
13.722
30.932

88.085
18.456
21.850
19.836
27.910

72.041
19.906
16.446
10.864
21.825

n.d.

n.d.
91.896
125.239

137.309
150.283
139.456
124.345
113.630

57.952
16.124
23.205
17.592
1.031

64.904

15.992
18.882

17.113

12.917

74.253
17.937
22.843
19.180
14.293

* 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

4t. tr.1995/4t. tr. 1994 -11,5 -21,8 10,7
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 6,6 -2,4 16,9
1995/1994 -4,4 -18,2 14,4
1994/1993 12,3 12,6 12,0

Acabat del tot el pla Renove, s'acaba també el període expansiu
de les matriculacions. El segon semestre, ja recull la caiguda de

les matriculacions i força a la baixa l'evolució del conjunt de l'any.

L'evolució de les matriculacions a la província de Barcelona
al llarg del 1995 mostra una situació clarament diferenciada en

tre el primer semestre i el segon. El primer, esperonat pel II Pla
Renove, presenta un increment significatiu sobre l'any anterior,
mentre que el segon, a les acaballes del Pla, torna a mostrar uns

resultats molt per sota d'un any abans. Si l'objectiu d'aquests
ajuts era renovar el parc i reduir estocs dels fabricants, ha estat

força exitós.

De fet, el Pla ha concentrat un procés de renovació de vehi
des en un període de temps relativament curt que, sense ell,
hauria estat més llarg. Així, les fortes caigudes del tercer trimes
tre no corresponen a una situació real per ellamateixa, i cal
analitzar-les dins del context del Pla.

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

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

Variació (%)

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 -0,3
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 5,0
1995/1994 -3,5
1994/1993 7,0

Vehicles matriculats (prov.)
milers de veh'cles variació %

20260 _
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220-_ 0
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- --10

180-
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160-

140-
--30

firin ,_ -40120
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

total acumulat darrers dotze mesos

- taxa de variació interanual (%)

Vist a posteriori, les 300.000 matriculacions del bienni 94-95
i les menys de 80.000 de turismes a la ciutat, possiblement tam
bé s'haurien produït -almenys en un percentatge molt elevat
sense els plans Renove, a l'empara de lamillora de la situació
econòmica, que a final del 93 no es preveia tan immediata ni in
tensa. No oblidem que l'adquisició d'un cotxe és, després de la

compra d'un habitatge o d'un pàrquing, la despesa més elevada
que fa una família. I per abordar-la, especialment quan es tracta

de substituir un vehicle vell per un de nou-un fet cada cop
més habitual a la ciutat-, no és tan important una situació eco

nòmica favorable com tenir la certesa que aquesta esmantindrà
a mitjà termini. Sense els ajuts dels Renove, possiblement la xi

fra de matriculacions dels dos darrers anys s'hauria invertit.

Al conjunt de la província, el comportament difereix, i el parc
de vehicles continua clarament en augment, ja que si analitzem
elnombre de baixes al 1995, veiem que són aproximadament la
meitat de les matriculacions. És a dir, que en termes agregats,
només lameitat de les compres d'un vehicle nou han estat de
reposició. La resta, correspon a l'adquisició d'un vehicle per a
aquelles famílies que no en tenien o a un segon vehicle nou,

sensedonar de baixa el vell. A més, cal tenir en compte que
sota el concepte de vehicle hi són incloses les motocicletes.
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Consum d'energia i aigua

Consum d'electricitat
Estructura d'usos (Gwli

1984

1985
1986
1987
1988

1989
1990
1991

1992
1993

1994
1r. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1995
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

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

1.113,3
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

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

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
44,2
43,3
42,6

Font: Dadesd'ENHER,FECSA iHECSArecollides ifacilitades pel Departament d'Estadísti
ca de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 2,6 7,3 0,7 -0,2
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 3,3 2,7 3,1 11,7
1995/1994 2,2 3,6 1,2 8,6
1994/1993 -0,7 -1,7 -0,2 -3,0

A banda dels factors climàtics, el consum energètic al llarg
del 1995 segueix la tendència de l'activitat productiva,
més dinàmica al primer semestre que al segon.

Les dades sobre el consum d'electricitat i gas al llarg del 1995
presenten a grans trets una evolució positiva, en consonància
amb la bonamarxa de l'activitat productiva. Tanmateix, i a la
vista d'algunes evolucions interanuals negatives, cal fer algunes
matisacions per no induir a error.
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En primer lloc, la disminució pel conjunt de l'any del consum
de gas canalitzat es deu únicament a la forta caiguda del primer
trimestre, com a conseqüència de la bonança climàtica que féu
disminuir el consum destinat a calefacció. No oblidem que el
consum de gas té un component estacional gens menystenible, ja
que és un producte destinat en gran part a aquest tipus de con

sum, ja sigui per part de particulars, indústries, establiments
d'hosteleria, etc. Així, un cop acabat l'hivern suau de 1995, el
consum reprengué unes taxes clarament positives, que tornaren

a accentuar-se als últims mesos, amb l'inici d'un hivern fred en

contrast amb l'anterior.



Consum de gas canalitzat
n. índex
1985=100

onsum/hab.
tèrmies)

94,2 1.074,9
100,- 1.150,1
97,2 1.125,4
102,9 1.203,4
103,1 1,197,3

105,8 1.269,3
108,1 1.316,1
124,7 1.536,6
129,7 1.606,1
128,6 1.595,8

124,8 1.551,7

120,3 1.509,3

Període

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.

1.906,3
2.024,4
1.967,8
2.083,6
2.047,2

2.141,9
2.188,9
2.525,4
2,626,0
2.602,5

2.526,1
982,7
668,5
379,1
495,8

2.436,0
870,2
673,5
380,7
511,7

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

Variació (°/0) Gas canalitzat

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 3,2
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 -6,5
1995/1994 -3,6
1994/1993 -2,9

Quant al consum d'electricitat, en poder diferenciar per usos,
les matisacions es poden ajustar millor a la dinàmica econòmica.

Així, el consum imputat a activitat econòmica presenta una evo

lució positiva en relació amb el 1994, més accentuada al primer
semestre que al segon. De tota manera, lapetita caiguda del
consum al tercer trimestre s'ha de considerar una compensació
al fort increment que hi hagué al període de referència. Tanma

teix, i d'acord amb l'evolució global de l'economia, el segon se

mestre presenta una atenuació de les taxes positives.

Quant al consum d'electricitat per a tracció, el fort increment
al llarg de l'any reflecteix l'evolució en elmateix sentit del nom
bre de passatgers al conjunt de ferrocarrils, tant metropolitans
com de rodalia.

Consum d'aigua
Total Estructura d'usos (hm3)

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.

100,-
98,7
99,4
101,2

105,1
100,1
99,4
94,9
89,1

87,0

85,9

138,9
137,1
138,1
140,5

146,0
139,0
138,1
131,8
123,7

120,9
28,8
30,6
31,5
30,0

119,3
29,3
30,8
30,2
29,1

78,6
80,0
80,0
82,0

83,5
81,4
81,7
79,9
76,9

76,2
19,1
19,7
19,1
18,3

75,7
19,4
19,7
18,7
17,9

47,2
44,6
45,2
46,0

49,6
46,0
44,2
40,8
35,7

34,6
7,5
8,5
9,5
9,0

33,4
7,9
8,4
8,7
8,6

13,1
12,5
12,8
12,5

12,9
11,6
12,2
11,0
11,1

10,2
2,3
2,4
2,8
2,7

10,2
2,1
2,6
2,8
2,7

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

Variació (')/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial

Serveis

Ajuntam.
4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 -3,0 -2,0 -5,2 -2,4
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 1,1 0,9 1,4 -1,2
1995/1994 -1,3 -0,5 -3,2 -0,6
1994/1993 -2,2 -0,9 -3,1 -8,4

Tanmateix, a més dels factors estretament lligats a l'activitat

productiva, hem d'anar tenint en compte cada cop més l'existèn
cia d'altres factors de caire més social, però que també l'afecten

directament. Ens referim a una tendència global de contenció
del consum energètic i d'aigua, ja sigui per consciència ecològi
ca, ja sigui per les inversions en nova maquinària menys consu

midora d'energia, etc. En definitiva, un millor equipament com
porta un consum menor per un mateix grau d'utilització. Només
dos exemples en consum domèstic i transport, que es poden ex

trapolar a tota la indústria: les neveres actuals, que consumeixen
la meitat d'electricitat que les antigues i l'ús de l'alumini en la
construcció de vagons de tren, amb una gran disminució de pes i

per tant de consum d'electricitat. Això per tenir en compte que
un augment de la producció no implica necessàriament un aug
ment en la mateixa proporció en el consum d'energia, sinó segu
rament menor, si més no en termes d'unitat produïda.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

Any Tones
_. _

n. índex Kg/resident
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

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

Variació (`)/0)

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 -4,4
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 -4,0
1995/1994 -4,2
1994/1993 -2,5

La reducció del volum d'escombraries per tercer any consecutiu

s'explica, entre d'altres raons, per l'evolució del consum de les
famílies i una major conscienciació per la recollida selectiva.

La recollida d'escombraries domiciàries és un d'aquells indi
cadors que, tradicionalment, reflecteixen de manera indirecta
l'evolució del consum en un territori. Tanmateix, les característi
ques del propi sistema de recollida i d'altres factors conjunturals
poden induir a interpretacions errònies.

Intentem explicar-ho breument. La recollida d'escombraries
domiciliàries que aquí es contempla és aquella que s'efectua en

els contenidors verds repartits per tota la ciutat, en què, a banda
d'escombraries d'unitats familiars, també s'hi aboquen les de co
merços, oficines, petits tallers industrials, etc., ubicats en la tra
ma urbana. Per a grans indústries o grans comerços, existeixen
recollides especials que no es reflecteixen aquí, i a nivell d'anèc
dota, les dades també inclouen la recollida pneumàtica en habi
tatges de la vila olímpica.
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Recollida selectiva (vidre, paper i envasos)
eraffil lr. trim. 2n. trim. 3r. trim. 4t. trim

(tones)
Total

1993 n. d. n. d. n. d n. d 13.311
1994 4.060 3.920 3.517 4.104 1S601
1995 4.202 4.069 3.336 5.017 16.625

Nota: Envasos només inclosos a partir de 1995.

Escombraries domiciliàries recollides
milers de tones variació (%)
690

680-

670 -

660 -

650 -

640-

620-

610

A

111

6
- 5

-4

- 3
- 2
- 1

0

--1

- -2

" 73

- -4

I
-5

1991 1992 1993 1994 1995

=total acumulat darrersdotze mesos

— taxa de variació interanual (%)

Per altra banda, la implantació dels contenidors selectius per
meten recollir separadament llaunes, plàstics, vidre i papers.
Hem de creure, en principi, que en moltes famflies ja s'ha creat
l'hàbit de separar la brossa per contenidors, i, indirectament, el
control en la generació d'escombraries. A més, la tendència per
part dels fabricants d'alguns tipus de productes a reduir els vo
lum d'envasos —l'exemple dels detergents és molt clar— poten
ciaria una certa reducció de les escombraries per part dels resi
dents, encara que, òbviament, en la recollida d'escombraries
també s'hi recull la generada per no residents, treballadors o vi
sitants, en comerços, restaurants, oficines, etc.

A part d'aquests factors que explicarien gran part de la ten
dència a la reducció —o en tot cas al control— del volum d'es
combraries, n'hi ha un altre de més curiós i de caràcter conjun
tural, però important en els darrers anys. És el retorn dels
drapaires davant del fort augment de la demanda i del preu del
paper usat, que en nombrosos casos recullen de l'interior mateix
dels contenidors, i aquest seria un tipus d'escombraria que no

contemplen aquestes dades.

Davant d'aquests factors tan diversos, cal interpretar que, tot
i l'augment de l'activitat productiva a Barcelona en el període
1994-95, la suma d'aquests altres factors que apunten a una re

ducció de les escombrarires sumen, tots ells, més, i per tant la
tendència decreixent continua del 1992 ençà.



Fira de Barcelona

Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (2n. sem. 1995)

Saló Periodicitat

Superfície
contractada Expositors directes Expositors indirectes Total

Firaestiu Anual 10.902 28 o 28 0 O 0 317.486

Expohogar Anual 22.923 522 25 547 56 464 520 18.512
Informat Anual 9.800 n.d. n.d. 191 n.d. n.d. 504 70.395
Noviaespaña Anual 7.600 55 0 55 0 0 O 10.494

Gaudí Barcelona Bianual 9.200 72 13 85 n.d. n.d. O 14.069
Mediterráneo Jeans Bianual 4.000 23 4 27 n.d. n.d. o 8.907

Intibario Anual 7.500 75 11 89 n.d. n.d. o 12.512

Barnajoia Anual 8.319 279 99 378 24 134 158 9.130
Líber Biennal 5.627 222 29 251 n.d. n.d. 476 9.933

Sonimagfoto Biennal 10.344 169 2 171 17 194 211 17.326
30 Mostra de Teixits Bianual 2.962 103 43 146 0 0 0 3.576

Mercaseguro Anual 1.185 45 1 46 n.d. n.d. 0 4.157
Fira del Disc Anual 7.600 n.d. n.d. 134 n.d. n.d. n.d. 43.520
Saló de la Piscina Anual 7.094 111 29 140 24 76 100 9.241

Mercat Vehicle d'Ocasió Anual 10.162 61 0 61 0 0 0 17.552
Auto Retro Biennal 6.150 73 11 84 12 6 18 13.750
Firelèctric Biennal 8.592 192 0 192 n.d. n.d. n.d. 17.800
Tecnosalón Biennal 2.088 123 4 127 n.d. n.d. 388 4.832

Expominer Anual 1.680 69 21 90 n.d. n.d. n.d. 8.102

Expoaviga/Sizoo Biennal 30.839 403 145 548 154 421 575 44.248
Nivalia Anual 1.500 n.d. n.d. 94 n.d. n.d. n.d. 15.800

Miboda Anual 2.127 136 0 136 n.d. n.d. n.d. 1.300
34 Saló Nàutic Internacional Anual 30.795 396 23 419 73 468 541 112.802

Total 2n. semestre 208.989 3.157 460 4.039 360 1.763 3.491 785.444

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona.

Notes: El total de visitants inclouels passis.

Total anual 1995 1994

Superfície contractada (m2) 505.935 445.793
Total expositors 16.540 16.167

- directes 8.653 7.023
- indirectes 7.887 9.174
Visitants 2.580.174 1.648.725

L'activitat firal palesa el bon moment econòmic i l'afany de les

empreses per ampliar els seus mercats. Els salons es concentren

o s'especialitzen per adequar-se a les noves necessitats.

El conjunt de salons celebrats al recinte firal de Barcelona,
tant al segon semestre com pel conjunt del 1995, posen de mani
fest una activitat dinàmica que es reflecteix en un augment de la
superfície ocupada i del nombre de visitants. A l'altre cantó de

la balança, tenim que, en conjunt, hi ha hagutmenys expositors,
però això és més aviat un reflex de les estratègies de concentra
ció i de contenció de despeses via associacions que una pèrdua
real de marques representades en els diversos salons. A més, la
celebració per primer cop de nou certàmens al 1995 que no

s'havien celebrat abans o que s'havien celebrat fora de Fira de
Barcelona palesa l'adaptació a noves necessitats, ja sigui per la
creació de salons de sectors econòmics emergents, ja sigui per
l'especialització de salons que s'han fet massa grans i poc opera
tius.

Aquesta és una tendència en què coincideixen no només els
interessos de les empreses, sinó també els de la pròpia entitat
organitzadora, davant de l'augment de la competència d'altres
recintes firals espanyols i europeus. Com a exemple d'aquesta
tendència, destaquem la unificació dels Salons Gaudí d'home i

de dona i la seva celebració conjunta amb d'altres salons inde
pendents però també relacionats amb la moda i la confecció,
com ara Noviaesparla,Mediterraneo Jeans i Intibafto -un clar
exemple de concentració i alhora d'especialització- o l'aparició
del saló Auto Retro com a complement del Mercat del Vehicle
d'Ocasió.
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Preus de consum

Índex general
Any

de
Gener

preus de
Febrer

consum

Març

(1992 =

Abril

IX))
Maig Juny Juliol Agost

.

Set.

(Prov
Oct.

Barcelona/Espanya)
Nov.

,

Des.

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 n.d. n.d. 116,6
E 113,1 113,6 114,3 114,9 114,9 115,1 115,1 115,4 115,9 116,1 116,4 116,7

Nota: Les dades dels últims tres mesos són provisionals.

Variació (%) 4t. tr. 95 Des.95/Des.94 Des.94/Des.93

Prov. Barcelona 4,2
Catalunya 4,1
Espanya 4,3

- subjacent 4,5
Prov. Madrid 4,1
UE 3,0

IPC per components
1111~1 _At. tr. Des.95/Des.94 Des.94/Des.93

tatun a r
_

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

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

La contenció de preus durant el segon semestre permet
compensar els augments que hi hagué als primers mesos

de l'any i acabar el 1995 amb la mateixa taxa internanual
que l'any anterior i amb unes bones perspectives.

L'IPC espanyol en acabar el 1995 ha tingut una variació in
teranual d'un 4,3 per cent, la mateixa que l'any anterior. A Ca
talunya, la diferència entre un any i un altre ha diferit d'una
dècima i també ha acabat el 1995 amb un 4,3 per cent. A la pro
víncia de Barcelona, la inflació del 1995 ha estat dues dècimes
per sota. Finalment, ha estat un any estèril en l'objectiu d'avan
çar en unamajor convergència de preus amb la resta de països
de la UE.
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En primer lloc, perquè el 1995 ha hagut de suportar un incre
ment de l'IVA que no succeirà el 1996. Aquest és un element
que ha frenat el descens de l'IPC al llarg de l'any.Així, va pas
sar d'un 4,4 per cent al gener a un màxim del 5,2 per cent a l'a
bril, per ja començar a disminuir clarament i estancar-se al vol
tant del 4,3 per cent a partir de l'agost. A més, des de l'estiu la
tendència a la baixa dels preus dels aliments frescos i la conten

ció de preus per part de les empreses de cara a esperonar el
consum han contribuït a aquesta moderació de preus. La desac
celeració dels preus industrials i de la inflació subjacent abonen
aquesta moderació i les bones perspectives, com ja es palesa en

la disminució del diferencial amb la mitjana de la UE i en l'evo
lució de l'IPC dels primers mesos d'enguany.



IV. Transport, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució

Període

del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

general Líquids a doll Dolls sòlidsTotal Càrrega
Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada

núm. índex (1977 = 100) milers de tones milers de tones

1983 150,0 117,2 8.215 11.282 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234
1984 145,0 106,1 7.940 10.215 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 7.372 10.413 3.967 1.953 247 5.493 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939

1987 113,9 110,5 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348

1988 112,0 122,9 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
1989 114,1 123,6 6.248 11.896 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
1990 98,0 131,6 5.368 12.669 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.857
1991 95,9 135,6 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862
1992 97,3 135,1 5.330 13.008 4.257 3.343 388 7.140 684 2.525

1993 95,1 129,4 5.216 12.466 3.969 2.947 361 7.298 887 2.222

lr. tr. 835 3.031 653 610 85 1.854 96 567
2n. tr. 1.489 3.398 1.187 782 138 1.923 164 693
3r. tr. 1.065 2.883 805 752 70 1.606 190 525
4t. tr. 1.818 3.155 1.324 803 67 1.914 437 437

1994 127,3 139,3 6.974 13.415 5.065 3.473 225 7.810 1.685 2.132
lr. tr. 1.259 3.220 882 749 42 1.944 335 527
2n. tr. 1.883 3.517 1.414 903 86 2.052 383 562
3r. tr. 1.705 3.025 1.243 782 57 1.706 405 537
4t. tr. 2.127 3.645 1.526 1.040 40 2.108 561 507

1995 145,1 153,5 7.949 14.782 5.428 3.973 284 7.931 2.237 2.878
lr. tr. 1.966 3.837 1.304 933 92 2.207 569 697
2n. tr. ,ie 1.963 3.694 1.412 1.043 95 1.880 457 770
3r. tr. 1.983 3.420 1.331 1.007 64 1.699 588 714
4t. tr' díiliÍk

^

°
2.037 3.831 1.382 990 3

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
sobre 1994.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Total

Sortides Entrades

Total Cabotatge Exportacions Total Cabotatge Importacions
4t. tr. 1995/4t. tr. 1994

Total 10,7 -2,4 15,5 11,1 -22,3 18,1
Càrrega General 6,6 6,0 6,8 9,1 13,4 8,4
Líquids a doll -29,7 208,3 -55,4 5,3 -35,1 16,5
Dolls sòlids 25,4 -42,2 43,6 38,5 16,0 39,6

lr. sem. 1995/1r. sem. 1994

Total 16,7 0,7 24,1 9,4 23,2 16,0
Càrrega General 9,3 9,1 9,4 15,7 0,2 19,2
Líquids a doll 56,2 -57,2 171,5 0,2 -33,6 8,5
Dolls sòlids 34,4 -20,1 50,1 33,9 2,2 35,2

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
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Tràfic de nierele

3
Cabotatge (16,8)

Exterior (83,2)
•

Distribució a escala dels grans agregats del tràfic de mercaderies (%)

4,5 2,7

30,4 14,8

Entrada (65,0)

0.3
1,4

7.7

16,2

Sortida (35,0)

Líquids a doll (36,1) Dolls sòlids (22,5) general (41,4)

El port de Barcelona tanca el 1995 amb un rècord absolut
de tràfic de mercaderies, per sobre dels 22,7 milions de tones.

Per al port de Barcelona, el 1995 ha estat un any de creixe
ment sòlid i sostingut en el tràfic de mercaderies. En tots els
grans agregats no hi ha hagut trimestre —11evat d'una petita ex

cepció puntual a l'estiu en hidrocarburs— en què el seu tràfic
no hagi augmentat en relació amb el corresponent de 1994. Així,
tant en Líquids a dolls com en Càrrega General i sobretot en
Dolls sòlids, l'increment ha estat la tònica dominant, i de mane

ramolt especial en el tràfic exterior.
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I és que el 1995 ha estat un any important de consolidació del
port. No només per l'augment del tràfic de mercaderies, sinó
per la consolidació com a port mediterrani de primer ordre. Era
evident que després d'un creixement global de més del quinze
per cent interanual al 1994, el ritme expansiu seria difícil de
mantenir, més encara en un context internacional en què el crei
xement econòmic en molts palisos occidentals s'atenuava. Així,
un increment global pel 1995 d'un 11,5 per cent, en comparació
amb l'any anterior, és francament positiu.



Tràfic de contenidors

1983
1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

1992

1993
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1994

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1995
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

242.113
325.592
352.799
340.870
385.318

409.542
439.969
447.920
488.917

552.309

501.146
103.025
136.701
110.936
150.484

605.356
115.462
161.538
130.574
197.782

689.324
167.212
179.563
166.731
175.818

129,8
174,6
189,2
182,8
206,6

219,6
235,9
240,2
262,2
296,2

268,8

324,6

369,7

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 sobre 1994.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Teus

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 —7,6
lr. sem. 1995/1r. sem. 1994 28,1
1995/1994 13,9
1994/1993 20,8

Com ja hem apuntat en d'altres ocasions, una de les causes

del manteniment del creixement del tràficportuari a un ritme
molt superior al de l'economia en general és l'expansió del co
merç mundial i, en particular, del tràficmarítim. Aquest és un
marc estructural que no cal oblidar a l'hora de comentar aquest
tipus de tràfic, com tampoc cal oblidar que gran part del seu in
crement, com es detalla més endavant, es deu a grans importa
cions de productes agrícoles, motivada pel factor conjuntural de
l'escassetat de pluges i la feble collita a molts llocs de la penín
sula. Aquest també és un element a tenir en compte a l'hora

d'analitzar el tràfic portuari pels propers anys, ja que si no es

donen aquests factors conjunturals, presumiblement no creixerà
al ritme d'aquests dos últims anys, tot i que pot mantenir uns
creixements elevats.
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El cabotatge continua perdent pes relatiu i només concentra
el 17 per cent del tràfic total pel conjunt de l'any.
Les diferències entre agregats són, però, importants.

De fet, que el conjunt del tràfic de dolls, tant líquids com
augmenti sobre l'any anterior es deu únicament a l'expan

sió del tràfic amb l'exterior, que compensa a bastament la caigu
da del de cabotatge. En Càrrega General, en canvi, l'increment
global ve donat tant per un augment del tràfic amb els altres
ports espanyols com amb els estrangers, tot i que el creixement
amb aquests últims és superior.

Així, pel conjunt del 1995, el tràfic de cabotatge només repre
senta prop del 17 per cent, contra el 83 per cent de l'internacio
nal. Recordem, per exemple, que només sis anys enrere, al 1989,
la proporció era de 40/60. Des de fa anys, la millora d'altres mit
jans de transport a l'interior del país contribueix a aquesta pèr
dua de tràfic marítim de cabotatge, fins i tot en termes absoluts,
malgrat l'augment global dels intercanvis. L'enorme millora de
la xarxa de vies ràpides i dels ferrocarrils, així com la implanta
ció de sistemes àgils d'intercanvi modal en són les principals
causes. Un exemple de l'aposta per a la multimodalitat és la
participació del propi Port de Barcelona en un port sec a la pro
víncia de Guadalajara per establir una connexió regular entre
l'àrea de Madrid i les instal.lacions marítimes de Barcelona.
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Distribució del tràfic de mercaderies (1995)

hilM,ALL
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 llegums
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. Automóvils i peces
26. Altres productes metallúrgics
27. Resta mercaderies
28. Tares

Total

Valors absoluts (tones)
Sortida Entrada Sortida Entrada

Cabotatge Exportació CabotatgAlikació Cabotatge jEllapció Cabotatge Importació
0 4.138.023 31,6

16.146 141.747 893.515 1.721.971 0,8 2,4 52,5 13,2
24.008 54 13 102.608 1,1 0,8
8.268 10.825 29.640 42.337 0,4 0,2 1,7 0,3
9.881 160.476 1.437 313.946 0,5 2,7 0,1 2,4

253.020 1.543.955 32.756 310.310 11,9 25,9 1,9 2,4
113.765 45.164 946 1.958.055 5,4 0,8 0,1 15,0

5.075 38.230 22.362 105.594 0,2 0,6 1,3 0,8
39 3.023 47.841 45.746 0,1 2,8 0,3

3.603 5.174 9.111 259.556 0,2 0,1 0,5 2,0
4.787 3.295 7 42.444 0,2 0,1 0,3
64.270 368.400 0 2.764 3,0 6,2
168.622 675.775 95.372 814.036 7,9 11,3 5,6 6,2
45.191 153.017 3.307 412.664 2,1 2,6 0,2 3,2

13.502 31.226 5.429 80.009 0,6 0,5 0,3 0,6
96.067 438.765 2.708 119.844 4,5 7,3 0,2 0,9
23.531 52.965 41.311 240.239 1,1 0,9 2,4 1,8
186.488 130.147 6.539 106.260 8,8 2,2 0,4 0,8
1.197 5.072 316 264 0,1 0,1
29.606 50.213 2.296 108.096 1,4 0,8 0,1 0,8
10.695 58.192 1.346 202.501 0,5 1,0 0,1 1,5

199.403 115.493 11.944 194.584 9,4 1,9 0,7 1,5
22.502 289.139 8.504 164.155 1,1 4,8 0,5 1,3
35.728 215.735 2.943 197.727 1,7 3,6 0,2 1,5
102.126 320.074 58.954 208.649 4,8 5,4 3,5 1,6
3.761 25.738 573 19.373 0,2 0,4 0,1

209.909 547.870 22.353 626.523 9,9 9,2 1,3 4,8
471.151 540.182 400.865 536.593 22,2 9,0 23,5 4,1

2.122.341 5.969.946 1.702.388 13.074.871 100,- 100,- 100,- 100,-

Quant al tràfic exterior, el principal condicionant és que s'a
lenteix el creixement a la majoria de països europeus i del món
occidental -pensem per exemple amb el feble creixement del
Japó-, però malgrat aquest alentiment, el tràfic exterior conti
nua en augment. En primer lloc, com hem dit, per l'expansió
global del comerç marítim mundial i en segon lloc, perquè Bar
celona creix per sobre de la mitjana, tant en comparació amb
d'altres ports espanyols com també europeus.
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L'augment de 2,34 milions de tones sobre el 1994 s'explica
principalment pel tràfic exterior de quatre grans productes:
gas natural, ciment, fava de soja i blat de moro.

En efecte, a nivell de grups de productes, tres quartes part del
creixement en termes absoluts entre 1994 i 1995 s'explica per
l'evolució de quatre productes: les exportacions de ciment, les
importacions de gas natural i les importacions també de fava de
soja i de-blat de moro. L'increment interanual de tots quatre
epígrafs suma 1.772.691 tones, a banda del tràfic en si que tenen

aquests productes, que sobrepassa els quatre milions de tones en

el cas del Gas natural i els dos milions en el cas del ciment. Ai
xí, tot el tràfic de Gas natural, Ciment i Llavors i grans -és a

dir, tant entrades com sortides i tant tràfic de cabotatge com ex

terior- suma un total de 8,4 milions de tones i que equival a un

37 per cent del tràfic total del 1995. I si a aquests tres grans
agregats hi afegim el de fuel, gasolina i gasoil, arrtibem a més
d'onze milions de tones i quasi a la meitat del tràfic total de
l'any.



Distribució del tràfic de mercaderies (2n. sem. 1995)

-111111.11~1‹

Valors absoluts (tones) %

Sortida Entrada Sortida Entrada

Cabotatge Exportació Cabotatge Importació Cabobil Exportació Cabotatge Importació
1. Gas natural 0 0 0 1.993.497 - - 31,0
2. Fuel, gasolina i gasoil 13.864 120.545 420.856 904.602 1,3 3,9 51,8 14,0
3. Gasos energètics del petroli 6.562 0 3 39.050 0,6 - - 0,6
4. Resta productes petrolífers 4.676 5.513 13.196 16.166 0,4 0,2 1,6 0,3
5. Olis i greixos 5.129 71.660 90 144.305 0,5 2,3 - 2,2
6. Ciment i clínker 169.896 817.182 11.484 192.687 16,2 26,2 1,4 3,0
7. Llavors i grans 58.670 25.614 516 891.102 5,6 0,8 0,1 13,8

8. Minerals 1909 18.045 17.003 45.805 0,2 0,6 2,1 0,7
9. Ferralla 23 1.523 23.890 32.095 - - 2,9 0,5

10. Carbons 24 4.767 22 151,670 - 0,2 - 2,4
11. Fosfats i adobs 2.578 1.526 7 16.493 0,2 - - 0,3
12. Potassa 8.757 203.288 0 494 0,8 6,5 - -

13. Productes químics 88.132 342.702 49.930 378.244 8,4 11,0 6,1 5,9
14. Productes siderúrgics 23.631 101.954 189 223.823 2,3 3,3 - 3,5

15. Fustes 6.051 12.470 2.855 37.660 0,6 0,4 0,4 0,6
16. Altres materials de construcció 44.446 217.517 1.527 41.050 4,2 7,0 0,2 0,6
17. Fruites, hortalisses i llegums 12.756 36.056 15.872 142.640 1,2 1,2 2,0 2,2
18. Vins, begudes, alcohols i derivats 88.077 75.994 4.561 53.805 8,4 2,4 0,6 0,8
19. Sal 529 3.513 4 150 0,1 0,1 - -

20. Conserves i peix congelat 16.698 23.716 900 60.185 1,6 0,8 0,1 0,9
21. Tabac, cafè i cacau 4.893 29.235 497 94.154 0,5 0,9 0,1 1,5

22. Altres productes alimentaris 93.850 61.358 4.302 95.845 9,0 2,0 0,5 1,5
23. Paper i pasta 9.723 150.191 3.710 95.110 0,9 4,8 0,5 1,5
24. Maquinària i recanvis 16.351 112.117 1.326 100.514 1,6 3,6 0,2 1,6
25. Automovils i peces 50.439 157.432 40.887 94.893 4,8 5,0 5,0 1,5
26. Altres productes metal.lúrgics 2.264 11.580 245 12.311 0,2 0,4 - 0,2
27. Resta mercaderies 95.118 249.286 11.722 310.315 9,1 8,0 1,4 4,8
28. Tares 222.536 265.086 186.407 272.318 21,2 8,5 23,0 4,2

Total 1.047.582 3.119.870 812.001 6.440.983 100,- 100,- 100,- 100,-

En els cas dels productes energètics, cal destacar la caiguda
del tràfic de gasolines i gasoils, a favor sobretot del gas natural.
Aquest és un producte el consum del qual -a banda d'oscil.la
cions puntuals per causes climàtiques- augmenta en termes ab

soluts cada any, ja no a l'àrea de Barcelona, on la seva implan
tació ja cobreix lapràctica totalitat del territori, sinó per les
noves ampliacions de tota la xarxa de canalització.

Malgrat aquesta concentració del tràfic en els dolls, la resta

del creixement ve donat per tota una gamma de productes de
càrrega general que reflecteixen la bona marxa de l'economia
en una estructura productiva diversificada, d'entre els quals des
taquen els epígrafs d'Automóvils -sobretot exportacions-, de
Maquinària i accessoris, de Paper i pasta de paper i de Produc
tes alimentaris en general.

El conjunt de la càrrega general aplega el 41,4 per cent del
tràfic total i, per les seves característiques, és el que conté un

valor afegit més elevat i reflecteix una economia diversificada
en tot el seu àmbit d'influència. Àmbit que, per altra banda, no
para d'eixamplar-se: el port de Barcelona ja és, per la seva si
tuació estratègica i per la qualitat i preu dels seus serveis, una
porta d'entrada a Europa de molts productes provinents de tot

el mercat asiàtic.
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Evolució

An)

tràfic exterior (1988-1995)
% Total .Exterior % Exportacions %

(milers de tones)
Importacions IIERFr_ ,

Total

Total tràfic

1988 17.966 100,- 11.625 64,7 3.597 20,0 8.028 44,7
1989 18.142 100,- 10.913 60,2 3.334 18,4 7.579 41,8
1990 18.030 100,- 11.754 65,2 2.809 15,6 8.945 49,6
1991 18.313 100,- 12.524 68,4 2.607 14,2 9.917 54,2
1992 18.338 100,- 13.329 72,7 3.088 16,8 10.241 55,8
1993 17.670 100,- 13.846 78,4 3.569 20,2 10.277 58,2
1994 20.390 100,- 15.925 78,1 4.796 23,5 11.130 54,6
1995 22.732 100,- 18.912 83,2 5.832 25,7 13.080 57,5

Càrrega general
1988 6.467 100,- 3.985 61,6 1.990 30,8 1.995 30,8
1989 6.975 100,- 4.365 62,6 1.990 28,5 2.375 34,1
1990 6.444 100,- 4.030 62,5 1.851 28,7 2.179 33,8
1991 6.749 100,- 4.376 64,8 2.020 29,9 2.356 34,9
1992 7.601 100,- 5.332 70,1 2.608 34,3 2.724 35,8
1993 6.901 100,- 4.979 72,1 2.588 37,5 2.391 34,6
1994 8.538 100,- 6.214 72,8 3.352 39,3 2.863 33,5
1995 9.401 100,- 7.050 75,0 3.680 39,1 3.370 35,8

Milions de Tm.
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Nota: Lesxifres del gràfic representen el percentatge sobre el total de cada any.

En la càrrega general, es palesa la consolidació del tràfic con
tenidoritzat, que augmenta en relació amb el 1994 prop d'un
14 per cent, tant en nombre de contenidors com en tonatge.
Aquest és un increment força superior al total del tràfic del port
i de Càrrega general.
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Pel conjunt de l'any, s'assoleix un total de 689.324 Teus, a un

nivell superior de la majoria de ports de l'entorn mediterrani
(Gènova, Marsella i València), i únicament superat pel port ita
lià de La Spezia.



Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies a l'aeroport de Barcelona
(milers) Mercaderies (tones)

Període

Avions Passatgers
Total Interior Internacional

.-
Total Interior Internacional Total Interior Internacional

1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922

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 136.081 68.053 68.028 10.047 6.124 3.923 73.408 34.200 39.208

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 58.890 27.840 31.051

lr. tr. 32.165 16.302 15.863 2.183 1.357 826 12.868 6.325 6.543

2n. tr. 37.072 19.596 17.476 2.710 1.617 1.092 14.257 6.972 7.285

3r. tr. 38.338 19.826 18.512 2.922 1.635 1.287 15.204 7.121 8.083
4t. tr. 35.217 18.139 17.078 2.482 1.484 998 16.561 7.421 9.139

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

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (°/0) Passatgers Mercaderies

4t. tr. 199514t. tr. 1994

Total 9,1 21,8
Interior 9,9 11,6
Internacional 8,0 30,1

BCN-MDD 9,1 -

1r. sem. 1995/1r. sem. 1994

Total 11,0 16,9
Interior 11,9 12,2
Internacional 9,7 21,5
BCN-MDD 7,1 -

1995/1994

Total 9,9 16,0
Interior 10,8 11,5
Internacional 8,6 19,9
Pont aeri 7,4 -

El 1995 torna a ser un any de rècords a l'aeroport de Barcelona.

La consolidació del creixement econòmic i l'atractiu de la ciutat

a nivell internacional en són les principals causes.

Les dades referents a l'aeroport de Barcelona al llarg de 1995
mostren que el trànsit de passatgers ha augmentat en quasi un
deu per cent en relació amb l'any anterior i permet batre, un
any més, un rècord absolut.

Usuaris de la línia BCN-MDD (milers)

1988
1989
1990
1991

1992

1993
1994

1995

356,9
379,6
407,6
421,9

556,9
547,7
582,5
636,4

382,0
456,3
490,6
493,9

562,3
563,1
650,4
684,4

300,4
352,4
383,7
377,0

466,8
430,6
516,1
548,2

405,5
472,1
496,6
561,6

537,9
546,4
619,5
675,9

1.444,7
1.660,4
1.878,5
1.853,9

2.123,9
2.087,8
2.368,6
2.544,9

Font: Aeropor de Barcelona.
Nota: A partir del 1993, les dades recullen el nombre de passatgers de la línia
Barcelona-Madrid de totes les companyies i vols, inclosos els regulars.

A més, l'increment ha estat molt homogeni al llarg de l'any, i
tant en vols interiors com internacionals. Aquest és un bon indi
cador que permet assenyalar que la causa d'aquest major nom
bre de passatgers no és única, sinó la conjunció, dins d'un marc
de creixement econòmic, d'una obertura demercats en quasi
tots els sectors i tipus d'empreses, d'una activitat firal i congres
sual important i d'un atractiu de la ciutat a mercats i segments
turístics cada cop més diversos. A més de tots aquests factors,
l'augment de la competència entre companyies gràcies a la libe
ralització de l'espai aeri ha conduït a una reducció molt signifi
cativa de preus i, conseqüentment, a un augment de la deman
da. A l'altre cantó de la balança, apuntar les vagues de pilots
que hi ha hagut en alguns dies clau.
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Moviinent 1 Facroport d 13arcclonzi i ;i11; princip;11 de lEtal cspanal

Trànsit de passatgers per l'aeroport de Barcelona
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En conjunt, però, s'ha assolit la xifra demés d'11,3milions de
passatgers pel conjunt de l'any, un quaranta per cent dels quals
són de vols internacionals i el seixanta per cent restant, de vols
interiors. D'aquests últims, la línia Barcelona-Madrid en concen

tra prop del 38 per cent, amb més de 2,5 milions de viatgers, i
que equival a quasi 7.000 desplaçaments diaris en avió entre les
dues ciutats.

Si fem una ullada a l'evolució a grans trets del nombre de

passatgers de l'últim decenni, veiem que des del 1984 el nombre
de passatgers no ha deixat d'augmentar cada any, amb l'única
excepció d'un estancament al 1991 i una disminució al 1993. En
tots dos casos, però, la recuperació es produí l'any següent. Per
altra banda, és important assenyalar que aquesta tendència de
creixement ha estat tant en vols interiors i internacionals, encara
que amb intensitats diverses.

Totfa preveure que durant el 1996 es mantindrà la tendència
expansiva i molt possiblement s'assolirà la xifra d'un milió de
passatgers al mes de mitjana, alhora que s'haurà duplicat el
nombre de viatgers en només deu anys.
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El tràfic de mercaderies, molt Iligat a la conjuntura econòmica,
també recupera les caigudes d'anys anteriors.

El tràfic de mercaderies també ha augmentat significativa
ment al 1995 en relació amb l'any passat i ha recuperat així la
caiguda d'anys anteriors. De fet, també estem parlant d'un any
rècord, si exceptuem el 1992, en què el tràfic augmentà molt
amb motiu dels Jocs.

És sobretot el tràfic internacional el que més s'incrementa
—un vint per cent sobre el 1994—, encara que d'una manera
força irregular al llarg de l'any.En aquest cas, d'altres factors
no aeroportuaris —especialment vagues de transportistes de ca

mions en algun país europeu— poden fer variar aquest tipus de
tràfic, ja que una part del seu ús és com a mitjà alternatiu quan
d'altres mitjans no permeten la rapidesa que exigeix un determi
nat tipus de mercaderia. A més, i sobretot en el tràfic interior, la
xarxa de carreteres i autovies i les millores en les xarxes i con
nexions ferroviàries són un gran competidor del tràfic aeri de
mercaderies.

Amb tot, cada mitjà de transport té el seu mercat, i ja hem
comentat en més d'una ocasió la necessitat de dotar l'aeroport
de Barcelona d'un nivell d'equipament i infraestructura, en el
que ja s'han començat les primeres realitzacions, per tal d'uti
litzar tot el potencial de creixement del transport aeri de merca

deries que té l'àrea econòmica de Barcelona amb la potenciació
futura de la seva ZAL.



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers)
Total

Aeroports

Interior Internacional

Total Regular
No

regular Total Regular
No

regular Absolut

Variació (%)
interanual

Índex
BCN = 100

95
Barcelona 3.423 3.288 135 2.459 2.257 202 5.882 8,6 100,-
Bilbao 588 505 83 213 181 32 801 8,6 13,6
Madrid 5.147 4.980 166 5.094 4.750 344 10.241 6,0 174,1
Sevilla 538 484 54 117 87 30 655 3,7 11,1
València 653 584 69 258 222 36 911 11,4 15,5

Barcelona 6.740 6.508 232 4.573 4.267 306 11.313 9,9 100,-
Bilbao 1.190 1.052 138 370 326 44 1.560 11,5 13,8
Madrid 10.060 9.805 256 9.510 8.946 564 19.570 7,4 173,0
Sevilla 1.089 982 107 217 168 49 1.306 4,5 11,5
València 1.312 1.178 134 443 396 47 1.755 13,4 15,5

Alacant 841 100 941 605 2.290 2.895 3.836 11,0 33,9
Eivissa 461 16 478 656 1.196 1.853 2.331 4,0 29,6
Fuerteventura 2.327 92 2.419 1.251 3.933 5.184 7.603 9,6 20,6
Gran Canària 767 87 854 453 2.042 2.495 3.349 1,8 67,2
Lanzarote 739 264 1.002 570 2.133 2.703 3.705 5,0 32,7
Málaga 1.546 133 1.679 1.146 3.435 4.580 6.259 13,5 55,3
Menorca 601 48 649 130 1.291 1.421 2.070 0,7 18,3
Palma de Mallorca 3.016 652 3.669 2.429 8.539 10.969 14.637 4,2 129,4
Santiago de C. 833 83 917 154 60 214 1.131 16,7 10,0
Tenerife Nord 1.924 1 1.925 9 0 9 1.934 8,5 17,1
Tenerife Sud 535 678 1.212 1.122 4.887 6.009 7.221 -1,7 63,9

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

La recuperació del tràfic de pasatgers és comuna als principals
aeroports espanyols, tant turístics com comercials.

L'increment del tràfic de passsatgers es dóna als principals ae

roports comercials espanyols. Així, pel conjunt de l'any,Bilbao i
València presenten increments superiors a l'onze per cent, men
tre que Madrid només arriba a un 7,4 per cent i Sevilla, a un 4,5
per cent. En aquest últim cas, la competència de l'AVE explica
gran part d'aquest menor increment. En conjunt, però, uns in
crements que, com en el cas de Barcelona, es reparteixen d'una
manera força homogènia al llarg de l'any i que són la manifesta
ció d'un creixement econòmic sostingut i diversificat, especial
ment quan es registren durant els mesos d'estiu creixements si
milars a la resta de mesos de l'any.

I el mateix passa amb els principals aeroports turístics, en què
el nombre de passatgers augmenta a tots ells, llevat de l'excep
ció de Tenerife Sud, que l'altre aeroport de compensa. En
conjunt, les destinacions turístiques amb més potencial de crei
xement, en comparació amb les més consolidades, són les que
creixen més. És el cas de Lanzarote i de Fuerteventura. Final
ment, fer esment que Santiago de Compostena, sense ser un ae

roport turístic, assoleix per primer cop elmilió de passatgers
anuals.
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Transport públic urbà i de rodalia

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

"Cr Catalans CiS Suburbà 1 tal

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
lr. tr. 5.307 5.862 846 4.460 16.475 2.212 4.265 6.477 22.952
2n. tr. 6.211 6.518 1.027 4.637 18.393 2.200 3.707 5.906 24.299
3r. tr. 5.765 6.136 819 4.241 16.961 1.772 3.283 5.055 22.016
4t. tr. 5.388 6.422 1.149 5.635 18.594 2.227 5.509 7.736 26.330

1994 21.994 25.848 3.964 23.208 75.014 8.236 16.947 25.183 100.197
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

RENFE: C :Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeropor /1'Hospitalet
C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet
C3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet
C4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca-SantVicenç

Font:Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

FGC: Línia Catalans: Barcelona-Igualada/Manresa
Línia Catalunya i Sarrià, servei urbà: Barcelona-Terrassa/Sabadell/U.A.B.

Variació (°/0)
4t. tr. 1995/
41. tr. 1994

lr. sem. 1995/
lr. sem. 1994 1995/1994

RENFE 5,4 7,2 6,5
Cl 9,1 10,9 9,6
C2 -2,7 12,1 3,4
C3 -7,5 9,6 5,0
C4 13,7 -1,3 7,2

FGC 1,4 0,2 0,7
Catalans -0,4 2,9 2,2
CiS suburbà 2,1 -1,2 -0,1

El 1995 confirma la recuperació del nombre de viatgers iniciada
al 1994, en consonància amb l'evolució de l'ocupació i l'activitat
econòmica.

Les dades relatives al conjunt del 1995 mostren que el nom
bre de viatgers ha augmentat, en relació a l'any anterior, tant en
els transports públics urbans com en els ferrocarrils de rodalia.
Es compensa així la caiguda de 1993 i part de 1994, sense que
s'assoleixin, però, els nivells totals de l'any olímpic.
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L'augment de l'ocupació en primer lloc, però també l'aug
ment de l'activitat econòmica i de la mobilitat en general han
permès que el nombre de desplaçaments per motius de feina, de
compra o de lleure s'hagi incrementat.



Transport públic urbà (milers de viatgers)*

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.

236.828
240.801
245.605
247.841

253.452

253.442
268.522
269.581
260.719
247.804

237.395
62.544
59.613
48.039
67.199

247.185
66.587
63.300
50.102
67.196

223.400
212.600
193.000
186.600

185.900

175.000
174.295
173.691
174.234

169.334

172.877
42.753
45.607
34.665
49.852

177.213
44.784

47.034
36.368
49.027

17.204
17.247

17.707
18.011

18.159

19.101
19.836
19.844
19.907
18.219

17.312

4.618
4.618
3.056
4.851

17.251

4.862
4.506
3.106
4.778

477.432
470.648
456.312
452.452
457.511

447.544
462.653
463.116
454.860
435.357

427.584
110.084
109.838
85.760

121.902

441.649
116.233
114.840
89.576
121.001

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Les dades
anteriors al 1990 hanestat recollidespel Departament d'Estadísticade l'Ajuntament de Barce

lona.

4t. tr. 1995/ lr. sem. 1995/ 1995/
Variació ("1/0) 41. tr. 1994/ lr. sem. 1994 1994

Metro -0,0 6,3 4,1
Autobús -1,7 3,9 2,5
FGC -1,5 -0,4 -0,3

Tot i aquest augment generalitzat, cal fer-ne algunes matisa
cions. En primer lloc, recordar que la recuperació del nombre
de passatgers ja s'havia iniciat als ferrocarrils de rodalies en

1994, especialment a les línies de Renfe. El creixement demo
gràfic a la primera i segona corones metropolitanes en contrast

amb l'estancament de la ciutat central, i una recuperació de l'ac
tivitat econòmica que s'inicià abans al teixit industrial, concen
trat especialment a l'entorn de Barcelona, expliquen aquesta
primera recuperació.

Transport públic urbà
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L'increment del nombre de viatgers ha estat força homogeni
al llarg de l'any si tenim en compte dues excepcions. Per una
banda, el període de referència: no és el mateix comparar les
dades de principi de 1995 amb les de principi del 1994 -encara
en època de crisi- com comparar el final d'any amb el final del
1994, en què l'economia ja despuntava. En aquest sentit, és
comprensible que, en conjunt, els majors increments percentuals
siguin al primer semestre. Per altra banda, hem de tenir en
compte el calendari laboral: el mes de desembre fou un mes es

pecialment atípic per la coincidència de nombroses festes en

dies feiners, sobretot si ho comparem amb l'any anterior. Així,
la disminució de viatgers que es registra en nombroses línies
-ja siguin de ferrocarril o de transport urbà- durant aquest
mes són perfectament comprensibles i no impliquen una caiguda
de l'activitat.

Finalment, assenyalar dos aspectes. L'un, que Renfe continua
essent la companyia amb més increment de viatgers i l'altra, la
inauguració a l'últim trimestre de la línia II del Metro, que per
met augmentar el nombre de viatgers, encara que sigui molt
lleument pel fet de cobrir territorialment una zona ja ben servi
da de transports públics.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Servei telefònic

Línies

Conferències Interurbanes Conferències Internacionals
Internacionals/
Interurbanesn. índex Conferències

.. , .._

n. índex
1985=11

Conferències
per lí

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
lr. tr. 884.096 58.742 6.553 11,2
2n. tr. 883.212 59.854 7.621 12,7
3r. tr. 880.976 58.987 7.732 13,1
4t. tr. 881.621 58.440 7.432 12,7

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

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

4t. tr. 1995/ lr.sem. 1995/ 1995/
Variació (1)/0) 4t. tr. 1994 lr.sem. 1994 1994

Confèrencies interurbanes 10,1 16,1 13,1
Confèrencies internacionals 5,5 14,5 9,9

Un any més, el 1995 bat el rècord absolut en conferències,
gràcies al creixement econòmic i a lapopularització
dels sistemes de telecomunicacions de nova tecnologia.
El nombre de conferències no metropolitanes al llarg del 1995

ha crescut de manera considerable en relació amb l'any anterior:
més d'un 13 per cent a les interurbanes i de l'ordre del 10 per
cent a les internacionals. Aquest creixement permet de batre, un
cop més, els rècords absoluts d'anys anteriors. En efecte, estem
parlant d'una mitjana anual de prop 100.000 trucades diàries in
ternacionals i de més de 750.000 d'interurbanes.

Per explicar aquestes xifres s'ha de recórrer a diversos factors.
En primer lloc, el propi creixement econòmic que genera més
activitat: el lleuger augment del nombre de línies en servei en
relació amb anys anteriors -que arriba a un nivell similar al de
finals del 1992, malgrat els nivells de saturació i el fort creixe
ment de la telefoniamòbil- corrobora aquest creixement eco
nòmic. A més, l'aposta per l'obertura o ampliació de mercats
fora d'un àmbit local per part de nombroses empreses potencia
aquest augment de les comunicacions molt per sobre del propi
creixement econòmic.
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Però també s'hi han d'afegir altres factors que afavoreixen,
tots ells, elmajor ús de tot tipus de telecomunicacions: la reduc
ció de preus en alguna modalitat de conferències, l'ús quotidià
del fax i l'èxit dels nous sistemes, en el sentit més ampli, gràcies
a una considerable reducció de preus davant de la liberalització
dels sectors: les connexions de bases de dades, módems per a
ordinadors, i sobretot l'ampli ús de la telefonia mòbil.



Activitat turística

Visitants i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Visitants Estada mitjana
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
gen.-feb. 669.962 388.539 1,7
mar.-abr. 1.042.781 534.675 2,0
mg.-jn. 924.567 496.223 1,9
jul.-ag. 1.014.537 547.825 1,9
set.-oct. 1.095.304 580.324 1,9
nov.-des. 927.429 542.388 1,7

Font: Tots elsquadres igràfics d'aquesta secció són d'elaboració pròpiaa partir de l'enquesta
d'activitat turística de Turisme de Barcelona.

Pernoctacions i visitants als hotels de Barcelona
milions

6

1 i 1
1990 1991 1992 1993 1994 1995

MINI pernoctacions visitants

Durant el 1995 es va assolir un màximhistòric de visitants: als
hotels de Barcelona es van allotjar més de tres milions de visi

tants, que van generar un total de 5,7 milions de pernoctacions.

Dels resultats obtinguts de les enquestes realitzades durant els
darrers mesos del 1995 als directors i clients d'hotels sobre l'ac
tivitat del sector hoteler a Barcelona destaca un augment molt
important del flux de visitants i de pernoctacions. En els quatre
darrers mesos de l'any han pernoctat als hotels de Barcelona
1,1 milions de persones, que han generat un total de 2 milions
de pernoctacions. Això representa un creixement considerable
en relació amb el mateix quadrimestre de l'any 1994, d'un 12
per cent en elnombre de visitants i del 19,4 per cent en el de
pernoctacions.

Malgrat que s'ha suavitzat lleugerament el ritme de creixe
ment registrat en els primers mesos de l'any, els resultats del
1995 reflecteixen el bon moment que viu l'activitat hotelera a la
ciutat. El nombre de visitants que han pernoctat als hotels de
Barcelona durant el 1995 assoleix un màxim històric, en superar
els tres milions de persones, el que representa un augment del
16 per cent en relació amb l'any 1994. En els darrers anys, el

nombre de visitants atrets per Barcelona tant per motius profes
sionals com turístics ha mantingut una tendència creixent, que
es va afermar arran dels Jocs Olímpics. D'ençà el 1990, els visi
tants han augmentat un 80 per cent.

Visitants i pernoctacions als hotels
Nivell d'ocupació (%)

En places En habitacions

de Barcelona
Nombre de

pernoctacions
Nombre de
visitantsCategoria

H 5* 57,5 87,7 104.861 65.830
H 4* 61,8 75,8 489.024 289.728

H 3* 68,6 76,5 365.764 168.401
H 2* 60,3 66,5 84.924 35.213
H 1* 58,0 63,1 50.731 21.153

Total 63,2 75,8 1.095.304 580.325

H 5* 50,5 71,6 92.031 63.741
H4* 54,6 65,7 442.240 268.807
H3* 56,7 63,6 299.516 158.444
H2* 41,8 51,3 58.838 36.774
H 1* 39,7 43,6 34.804 14.622

Total 52,8 63,4 927.429 542.388

Distribució de les pernoctacions per categories hoteleres
1995

1 estrella Ei 2 estrelles • 3 estrelles • 4 estrelles • 5 estrelles

Aquest creixement tan elevat situa el sector d'acollida i ser
veis als visitants comun dels que han tingut un comportament
més expansiu en el conjunt de l'activitat econòmica a Barcelona
durant el 1995. Al darrere d'aquest augment hi ha la consolida
ció d'una oferta hotelera de prestigi capaç d'absorbir tant la de

manda professional i de negocis com turística. Demanda que, al
seu torn, ha augmentat al llarg de l'any com a conseqüència del
manteniment d'una política de preus ajustada i de la bonança de
l'activitat econòmica dels països de procedència dels visitants,
principalment de la UE i dels Estats Units. És possible que l'a
febliment generalitzat de la recuperació a nivell internacional
que s'ha produït sobretot a alguns països de la UE a finals del
95 i començament del 96 es deixi sentir en l'activitat hotelera re

gistrada en els primers mesos d'enguany. Però la consolidació de
Barcelona com a ciutat vigorosa en facetes molt diverses -ciu
tat per a fer negocis, de fires, congressos o turística-, és en cer

ta mesura una bona garantia de la solidesa d'aquest posiciona
ment de la ciutat a nivell internacional.

61



Perfil del visitant
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Els hotels de la gamma elevada acullen el 60 per cent
dels visitants que pernocten a la ciutat.

Una ullada a la distribució de les pernoctacions realitzades
pels visitants segons les categories hoteleres mostra una estruc
tura força semblant a la dels darrers anys. Els hotels de quatre
estrelles són els que reben un major nombre de visitants en ter

mes absoluts, amb més d'1,5 milions de viatgers i 2,6 milions de
pernoctacions durant el 1995. La categoria dels hotels de tres es

trelles és la segona que acull un major nombre de visitants, amb
poc més de 900mil durant el 1995. Entre totes dues categories
sumen gairebé el 80 per cent, tant de visitants comde pernocta
cions. Malgrat l'aparent desigualtat que hom podria deduir d'a
questes dades per la gran concentració dels visitants en els ho
tels de categoria intermitja i especialment mitjana-alta, és un
resultat força raonable atès que tres quartes parts de les places
hoteleres de Barcelona se situen en aquestes dues categories. La
resta de visitants s'allotja, pràcticament a parts iguals, entre els
hotels de cinc estrelles per un cantó i els d'una i dues estrelles
per l'altre. Volem insistir, un cop més, en que les dades que aquí
es presenten fan referència només als visitants que s'allotgen en

hotels. Per tant, no es tenen en compte els visitants que trien al
tres formes d'allotjament, des de cases d'amics i familiars fins a

cases d'hostes o creuers de luxe.
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En termes de nivells d'ocupació, hi ha una certa heterogeneï
tat entre les diferents categories hoteleres: va des del 56,4 per
cent de les habitacions ocupades dels hotels d'una estrella fins al
71,3 per cent dels hotels de cinc estrelles. El nombre de nits que
han passat als hotels de Barcelona els visitants és d'1,8 nits, pro
porció idèntica a la de l'any anterior. Aquesta variable té una

relació molt estreta amb la categoria de l'hotel en què s'allotgen
els visitants: l'estada mitjana disminueix quan augmenta la cate

goria de l'hotel (pel darrer bimestre del 1995, l'estada mitjana
als hotels de cinc estrelles va ser d'1,5 nits, i als d'una estrella,
2,4 nits). L'estada mitjana ve determinada clarament pel motiu
de visita. Els que vénen per turisme, motius familiars o de visita
mèdica fan, de mitjana, una estada més llarga que no pas els

que vénen per motius professionals o assisteixen a alguna fira
o congrés.

La creixent atractivitat de Barcelona s'estén a un ventall
de facetes cada cop més ampli. Durant l'any 1995 han visitat
la ciutat més turistes i més persones per motius professionals,
de fires i negocis que mai.

Com és habitual, el grup més important de visitants en termes

absoluts és el que ve a Barcelona a realitzar alguna activitat vin
culada amb la seva activitat professional: un 42,1 per cent dels
que han visitat Barcelona durant el 1995 ha vingut per motius
comercials, professionals o de negocis; un 6,6 ha assistit a algun
congrés i un 7,2 ha participat en alguna activitat firal, bé com a

expositor o bé com a visitant. En total, sumen un 56 per cent
dels visitants. L'altre gran grup d'importància és el dels visitants
per motius turístics, amb un 28 per cent. Aquesta relació de dos
visitants per motiu professional o de fires i congressos per un vi
sitant per motiu turístic és força constant al llarg de l'any, i no
més es veu alterada durant el bimestre juliol-agost, en què un de
cada dos visitants és un turista.



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

Sexe (3/0)
JQçt'9Ç N'D'2 94 J9

Homes 68,9 60,5 57,6 58,9 68,0 65,9 63,4
Dones 31,1 39,5 42,4 41,1 32,0 34,1 36,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (°/0)
14-17 1,3 1,0 1,2 0,4 0,2 0,8
18-24 3,5 5,9 8,0 5,9 4,5 4,3 5,3
25-34 21,3 24,3 21,6 23,8 18,1 23,9 22,0
35-49 54,3 49,4 47,7 48,9 57,2 44,7 51,4
50-64 19,5 19,5 21,3 21,0 19,9 27,0 20,4
65 i més 0,2 0,1 0,1 0,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (/o)
Espanyola 42,4 41,1 28,8 34,0 37,3 37,8 37,4
Madrid 11,1 10,6 5,6 10,0 10,4 13,8 10,1
País Basc 5,8 3,7 1,5 1,0 2,9 2,5 2,9
Andalusia 4,5 5,3 4,7 5,5 3,3 3,7 4,3
País Valencià 4,7 4,6 3,1 4,5 2,7 4,7 4,0
Altres 16,3 16,9 13,9 13,0 18,0 13,1 16,1

Estrangera 57,6 58,9 71,2 66,0 62,7 62,2 62,6
Francesa 6,9 7,9 6,6 7,6 8,7 10,3 7,3
Britànica 7,0 5,3 9,9 4,4 6,4 7,0 7,0
Italiana 6,3 5,5 6,5 2,0 3,4 7,2 4,8
Alemanya 7,4 6,2 4,9 7,6 4,6 7,6 6,1
Nord-americana 7,8 9,5 11,8 8,5 7,3 8,7 9,0
Japonesa 1,6 1,5 2,0 2,1 2,7 2,5 1,9
Altres 20,6 23,0 29,5 33,8 29,6 18,9 26,5

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

Professió de l'enquestat (°/0)
Professional liberal 29,6 26,7 16,0 24,3 19,7 22,7 23,3
Alt directiu 17,8 13,2 10,9 16,5 15,4 14,8 14,7
Quadres intermedis 6,3 5,1 8,3 6,1 14,8 6,4 8,0
Empleat 2,4 2,9 14,1 6,0 6,5 5,4 6,2
Tècnic superior 20,7 20,4 11,9 13,2 17,4 24,0 18,2
Estudiant 5,1 4,9 8,6 5,1 4,0 4,5 5,2
Mestressa de casa 13,1 21,8 20,1 20,8 13,5 13,2 17,1
Altres 5,0 5,0 10,1 8,0 8,7 9,0 7,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Les dades del 1995 mostren que lentament s'aferma la vocació
turística de la ciutat. El turisme que recala a Barcelona

cada cop té una procedència més diversa, tant en termes d'edat

com de lloc d'origen o categoria social.

En termes percentuals, només hi ha tres punts de diferència
amb l'any anterior, però en termes absoluts són gairebé dos
cents mil turistes més que els que vingueren a Barcelona el
1994. Al llarg del 1995 Barcelona s'ha consolidat com el segon
punt de destí triat pels turistes estrangers que visiten Catalunya,
amb un 26 per cent dels visitants, just per darrere de la Costa
Brava, amb un 36 per cent. Dos estudis de procedència diferent
afegeixen interès a aquestes dades: d'un cantó, un estudi recent
de Eurostat revela que Espanya s'ha convertit en el segon destí
turístic delmón; per l'altre, les dades del Ministeri de Comerç i

Turisme mostren que Catalunya va ser la primera regió turística

d'Espanya, amb el 21,8 per cent dels visitants.

L'esforç de promoció turística de la ciutat té molts fronts
oberts, i per ara, els resultats són alentadors. Per exemple, el fet
que una companyia molt prestigiosa de creuers de luxe hagi triat
Barcelona com a punt d'embarcament i desembarcament princi
pal dels seus creuers per la Mediterrània és un pas molt impor
tant en la consideració de l'atractiu que la ciutat guanya en el
món del turisme de luxe. Una altra direcció per diversificar el
turisme a la ciutat és la que Turisme de Barcelona experimenta
amb el programa de promoció turística Barcelona Aula Oberta.
Malgrat que Barcelona no té tradició de turisme escolar, cada
cop més es converteix en ciutat de destí dels viatges escolars. Al
llarg del 1995 els viatges associats a aquest programa van gene
rar dotzemil pernoctacions. L'oferta cultural i lúdica que ofe
reix la ciutat és, sens dubte, al darrere d'aquesta línia d'atracció.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Motiu de la visita (°/0)

M-A'95 Mg-Jn'95 JI-Ag'95,ISt:Oct'95 N-D,5 1994 199

Comercial/Negocis/Professionals 44,6 42,6 27,6 31,2 52,7 47,4 42,1
Turisme 22,5 21,6 49,5 25,0 25,7 25,3 28,0
Fires 10,5 7,9 14,1 4,3 5,1 7,2
Congressos 7,3 8,1 0,1 10,0 9,0 5,4 6,6
Etapa viatge 4,2 6,9 18,8 9,7 3,1 6,0 7,3
Motius familiars i acompanyants 6,4 7,7 2,1 7,6 3,8 3,9 5,6
Altres 4,5 5,2 1,9 2,4 1,4 6,9 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (1)/0)
Coneixement previ 11,4 11,4 23,8 9,0 15,7 16,8 14,6
Per recomanació 14,2 13,8 16,8 14,3 21,2 14,2 15,6
Motius familiars i acompanyants 23,8 21,5 7,7 21,7 20,9 23,0 19,6
Etapa viatge 11,9 22,6 30,2 24,0 15,2 18,7 20,2
Informació (fulletó...) 8,5 5,7 7,6 5,5 7,7 4,9 6,9
Recomanació agència viatges 1,1 0,5 3,5 3,4 0,8 2,4 2,0
Altres 29,1 24,5 10,4 22,1 18,5 19,9 21,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 24,6 28,1 34,4 33,0 28,0 28,5 29,0
Una vegada o més 75,4 71,9 65,6 67,0 72,0 71,5 71,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 69,9 68,4 62,5 76,6 78,4 65,3 71,3
Vehicle propi 19,2 16,1 17,1 11,5 13,2 21,9 15,5
Autocar/Autobús 6,5 8,6 9,4 7,7 3,9 6,8 6,9
Tren 4,1 6,4 8,5 3,5 4,3 5,4 5,5
Altres 0,3 0,5 2,5 0,7 0,2 0,6 0,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

El bon moment que ha viscut l'economia internacional durant
el 1995 i la favorable relació qualitat/preu de l'estada a la ciutat
ha propiciat una massiva afluència d'expositors i visitants
a la Fira i d'assistents a congressos.

De l'anàlisi comparativa entre l'estructura de motivacions de
l'any 1995 en relació amb anys anteriors, crida fortament l'aten
ció el progressiu creixement dels visitants atrets per assistir a fi
res i congressos, que passen a representar pel conjunt de l'any,
un 7,2 i un 6,6 per cent del total de visitants, respectivament,
quan dos anys enrere en captaven cadascun només el tres per
cent. La progressiva importància de l'activitat de laFira i dels
congressos en l'activitat econòmica de la ciutat és un fet prou
conegut que aquestes dades només subratllen. Per tots dos mo
tius, s'han allotjat als hotels de Barcelona durant el 1995 unes

425 mil persones. En particular, les darreres dades conegudes
dels congressos celebrats mostren com Barcelona s'està fent un
nom cada cop més sòlid en el disputat món dels congressos, tal
com es pot consultar amb més detall a l'apartat de l'activitat
congressual.
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Habitualment, i excepte a l'estiu, els hotels de categoria ele
vada estan més freqüentats per visitats per motius professionals
i de congressos que per turistes. En general, els que assisteixen
a fires no s'allotgen als hotels de cinc estrelles. Això pot estar
vinculat al fet que, segurament en una major proporció que els
que viatgen per motius professionals o assisteixen a un congrés,
són els propis visitants els que assumeixen el cost de l'estada.



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

Durada de l'estada mitjana a la ciutat

M.,,,r4„ 99 5

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

Acompanyat per (°/0)
Sol 36,1 30,4 20,2 33,5 38,1 32,9 32,5
Amic/companys 37,9 35,8 18,4 27,4 30,9 35,3 30,6
Amb la família 23,7 30,5 55,2 36,2 28,2 27,2 33,2
Amb fills 4,1 8,9 18,0 8,4 8,4 5,7 8,9
Sense fills 19,6 21,6 37,2 27,8 19,8 21,5 24,3

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

Distribució de la despesa extrahotelera (')/0)
Menjar/beguda 80,0 77,0 70,0 74,0 75,0 79,3 75,8
Compres 2,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,8 2,0
Entreteniment 6,0 8,0 14,0 10,0 9,0 7,8 8,9
Transport intern 12,0 13,0 13,0 13,0 15,0 11,1 13,2
Altres - 1,0 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 7,8 8,0 7,9 8,1 7,9 8,1 7,9
Oferta cultural 7,4 7,6 7,2 7,7 7,6 7,8 7,4
Entreteniment 7,5 7,6 7,7 8,0 7,7 7,6 7,7
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,0 7,2 7,1 7,0 6,9 7,6 7,1
Accessos 7,5 7,4 7,1 7,6 7,6 7,8 7,4
Transport públic 7,3 7,4 7,2 7,4 7,2 7,7 7,3
Nivell d'informació 6,3 6,3 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5
Seguretat ciutadana 5,6 6,0 6,2 5,7 5,7 6,1 5,8
Contaminació atmosfèrica 4,8 4,8 5,5 4,9 5,2 4,8 5,0
Sorolls 4,8 4,7 5,6 4,7 5,1 4,7 5,0
Neteja general de la ciutat 4,8 4,8 5,8 4,8 5,0 4,9 5,0
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,2 6,9 7,2 7,4 7,4 7,1 7,2
Relació qualitat/preu oferta hotelera 7,2 7,1 7,2 7,4 7,4 7,2 7,3
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,6 6,7 6,4 6,6 6,8 6,5 6,6

La importància quantitativa dels visitants per motius professio
nals determina la superior presència relativa d'homes d'edat

mitjana que desevolupa una activitat professional d'elevada
qualificació entre el conjunt dels visitants.

El perfil modal dels visitants atrets per Barcelona durant el
1995 no ofereix gaires novetats en relació amb anys anteriors.
Vénen més homes que dones (gairebé en una proporció de dos
a una), i cada cop més, d'edat mitjana (més de la meitat dels vi
sitants té de 35 a 49 anys). Aquest perfil ve totalment determi
nat per l'estructura de motius d'atracció, i l'inapelable pes dels
visitants per negocis i activitat firal i de congressos és el condi
cionant més important. Sembla raonable esperar que aquesta
proporció tendeixi a equilibrar-se en el futur -simés no a re

duir-se el diferencial existent com ja s'ha produït en els darrers

anys-, a mesura que augmenta la presència de dones a llocs de
responsabilitat a les estructures organitzatives.

Com a contraposició, si analitzem els turistes, el perfil s'inver
teix radicalment: les dones són majoria (un 60 per cent), i l'edat
mitjana baixa apreciablement. Segurament l'edat mitjana dels
turistes encara es reduiria molt més si s'analitzessin altres for
mes d'allotjament, com es podria comprovar fàcilment amb un

passeig pels itineraris i els museus més freqüentats pels turistes.

Indirectament, l'elevada presència de visitants permotiu de
feina està relacionada amb l'elevada proporció de persones d'e
levada qualificació professional que ens visiten: dos de cada tres
són professionals liberals, alts directius, comandaments interme
dis o tècnics superiors. Els empleats i estudiants adquireixen una

certa importància durant l'estiu. A banda d'això, les mestresses

de casa lentament van assolint -per l'augment del turisme- un
pes més important entre el conjunt dels visitants.

65



\

Com és habitual, lamajor part dels clients dels hotels de Barce
lona són estrangers. El col.lectiu que procedeix dels Estats Units
continua creixent, i es converteix en el més important en termes

quantitatius, per davant de paYsos comunitaris.

De l'anàlisi de les dades per nacionalitats es desprèn que du
rant el 1995 es manté una distribució per nacionalitats anàloga a

la dels tres anys anteriors: un 63 per cent són visitants estrangers
i un 37 per cent provenen d'altres Comunitats d'Espanya. La
presència de visitants de l'estranger s'intensifica durant el perío
de estival, quan es dóna la major afluència de turistes: en el bi
Mestre juliol-agost, gairebé tres de cada quatre visitants proce
dien de l'estranger.

Un dels trets més importants a destacar és la creixent impor
tància de visitants de llocs que fins ara no havien estat de parti
cular rellevància a l'hora d'aportar visitants a Barcelona. La di
versificació de les procedències dels visitants s'observa en

l'evolució de l'epígrafs altres, tant en el cas de comunitats autò
nomes d'Espanya com de països foranis, que adquireix cada cop
més importància. L'Europa no comunitària, Llatinoamèrica i
l'Extrem Orient (sense el Japó) són llocs de procedència cada
cop menys inusuals.

Com és habitual, el grup més important del gros de visitants
de la resta d'Espanya és el constituït pels que procedeixen de
Madrid, amb un 10 per cent del total de visitants. De la resta del
món, els ciutadans dels Estats Units continuen guanyant pes so

bre el total, i durant l'any 1995, representaren un 9 per cent del
total de visitants. Tot al contrari de l'evolució del nombre de vi
sitants originaris del Japó. Significativament, els veïns tradicio
nals europeus sembla que han estat menys proclius durant el
1995 a visitar Barcelona, i s'han reduït en termes absoluts les vi
sites de pràcticament tots els països de la UE en relació amb el
1994. Això ha tingut una incidència directa en l'increment de
l'ús de l'avió com a mitjà de transport més utilitzat, ja que un

71,3 per cent dels visitants declara haver-lo utilitzat per arribar a
Barcelona. Aquests visitants han estat, sens dubte, una de les
contribucions més significatives a la xifra rècord de viatgers que
s'ha registrat a l'aeroport de el Prat durant el 1995, amb més

d'11,3 milions de passatgers.
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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 (of. hotelera)
Qualitat/preu (of. comercial)

2 4 6 8

dll
Nota: Els signes de la dretamostren com ha evolucionat la valoracióen relació amb els
mateixos mesos de l'any passat.

La combinació de les variables nacionalitat i motiu de la visita
mostra que pràcticament quatre de cada cinc assistents a con

gressos provenen de l'estranger,mentre que tres de cada quatre
persones atretes per alguna activitat de la Fira provenen de la
resta d'Espanya. Alhora, un 80 per cent dels que han vingut a
fer turisme són estrangers. Aquests resultats s'han de matisar re
cordant que només es refereixen a visitants que han pernoctat
als hotels de la ciutat.

La valoració de diferents aspectes de la ciutat, veritable factor
de potencial atracció futura, continua millorant. Fins i tot
els aspectes tradicionalment més negatius han millorat,
als ulls dels visitants, han merescut un aprovat.

Hem de recórrer de nou a la importància dels viatgers per
motius professionals i de fires i congressos per explicar la fideli
tat dels visitants (el 71 per cent dels visitants ja havia estat algu
na vegada a Barcelona), el que s'ha de considerar com un bon
indicador de l'atractivitat de la ciutat i del nivell de satisfacció
que n'obté el visitant. En general, els viatgers que visiten Barce
lona ho fan acompanyats d'amics i familiars, sobretot si són tu
ristes. Com és d'esperar, la major part dels que viatgen sols ho
fan perquè vénen a realitzar alguna activitat relacionada amb la
feina o a un congrés.

L'elevada puntuació que la ciutat obté en la valoració de dife
rents aspectes culturals, d'infraestructures d'acollida i del caràc
ter i l'amabilitat dels ciutadans, és, probablement, un dels mi
llors actius per potenciar les visites, especialment les turístiques.
I més encara quan la recomanació, el coneixement previ i les
raons familiars pesen tant en la decisió dels potencials turistes,
sobretot si aquests continuen mostrant reticències a decidir el
seu destí per recomanació de les agències o pels fulletons turís
tics.



Activitat Congressual

Congressos i reunions celebrats a Barcelona

Delegats
Convencions

1990
1991

1992
1993
1994
1995

329
284
286
416
314

316

44

40
24

294

389
423

373

324
310
710

703
739

12,7
-13,1
-4,3
129,0
-1,0
5,1

95.060
107.912

100.089
126.294
87.536
89.483

10.364
61.754
8.375
49.029

77.395

78.110

Nota: Els Congressos inclouen simposis, conferències, jornades i cursos, i les Convencions, elsviatges d'incentius.
Font: Barcelona Convention Bureau. Turisme de Barcelona.

Distribució de les reunions no empresarials per temàtiques
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Ass. Professionals industrial

LI Cultural i
Científic

• Altres

Distribució de les reunions per nombre de delegats

19%

7% 3%

32%

39%

LI 40-99 El 100-249 I I 250-499 • 500-999 • més de 1000

Barcelona consolida la seva posició internacional com a seu de

congressos i convencions. Durant el 1995 va assolir un rècord
històric, en acollir 739 reunions a les que van acudir més
de 167 mil delegats.

Que el sector de l'activitat vinculada als congressos és cada
cop més important a l'economia de la ciutat no és cap novetat.

Les dades referides a l'activitat congressual durant el 1995 re
flecteixen aquesta importància creixent. S'han celebrat 739 reu
nions, entre congressos, simposis, conferències, jornades, cursos,
convencions i viatges d'incentius, que han aplegat més de 167
mil delegats. Segons estimacions de Barcelona Convention Bu

reau, aquesta activitat suposa una repercussió econòmica de més

de 22.200milions de pessetes.

Des de l'espectacular salt que es va registrar el 1993, quan es

produí un augment del 130 per cent en relació amb l'any
anterior, el nombre de reunions celebrades a Barcelona no ha

baixat de les 700 l'any. La coincidència de la data no és cap ca

sualitat i és una prova més que els Jocs Olímpics van tenir una

105.424
169.666
108.464
175.323

164.931
167.593

10,7
60,9

-36,1
61,6
-5,9
1,6

Distribució de les reunions segons la seu del congrés

7%

LI Hotel

LI Hospital

Auditori privat LI Universitat

Wi Palau de Congressos • Altres

Caràcter de les reunions

63%

Nacional • Internacional

repercussió enorme a tots els sector de l'activitat econòmica, i
especialment sobre els vinculats amb l'atractivitat de la ciutat en
els fòrums internacionals. La capacitat de donar resposta a

aquest increment de demanda es va recolzar en el gran canvi de
l'oferta turística, la renovació de l'oferta hotelera i una oferta
lúdico-cultural de qualitat.

La major part de les reunions celebrades a Barcelona durant
el 1995 han tingut un caràcter internacional. En una gran majo
ria, els hotels han estat triats com a seu de les reunions, que,
d'altra banda, no han tingut una dimensió particularment gran:
gairebé tres de cada quatre reunions celebrades ha comptat amb
menys de 250 delegats. Pel que fa al sector que les ha genera
des, les de caràcter empresarial representen el 56,5 per cent del
total de celebrades. De la resta, les de caràcter científic, destaca
particularment el sector mèdic-sanitari com a principal genera
dor de reunions.
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V. Mercat Immobiliari





Consum aparent de ciment

Consum aparent de ciment
Província de Barcelona Cata unya

_.....iikoi., Núm. índexs* Tones Núm. índexsi
1990 2.613.640 100,- 3.793.304 100,-
1991 2.532.335 96,9 3.652.683 96,3
1992 2.502.844 95,8 3.745.209 98,7

1993 2.145.106 3.143.324
lr. tr. 496.895 88,3 756.020 91,5
2n. tr. 576.612 86,1 857.169 88,6
3r. tr. 557.199 83,1 798.128 85,4
4t. tr. 514.400 82,1 732.007 82,9

1994 2.171.980 3.202.300
lr. tr. 559.975 84,5 800.295 84,0
2n. tr. 566.377 84,1 847.400 83,8
3r. tr. 520.671 82,7 768.226 83,0
4t. tr. 524.957 83,1 786.379 84,4

1995 2.264.006 3.420.809
lr. tr. 612.888 85,1 933.450 87,9
2n. tr. 583.812 85,8 906.677 89,5
3r. tr. 499.439 85,0 807.185 90,5
4t. tr. 567.867 86,6 773.497 90,2

*Númerosíndex de l'acumulat dels darrers dotze mesos.

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

Variació (%) prov. Barcelona Catalunya
4t. tr.1995/4t. tr. 1994 8,1 -1,6
2n. sem. 1995/2n. sem. 1994 2,1 1,7

1995/1994 4,2 6,8
1994/1993 1,3 1,9

L'edificació residencial, situada en una trajectòria clarament
expansiva, ha contribuït de forma decisiva al balanç positiu
del sector de la construcció al llarg de 1995, i, per tant, al paper
impulsor d'aquest sector sobre el conjunt de l'economia.

Després de la intensificació del creixement de l'activitat del
sector de la construcció durant els darrers mesos del 1994, l'any
1995 s'ha revelat, en una primera aproximació a partir de dades
encara provisionals, com un any clarament expansiu, en què s'ha

refermat el creixement de lamajor part dels indicadors analit
zats.

Per bé que la incorporació del sector de la construcció a la re
cuperació econòmica es va produir amb un cert retard en relació
amb el sector industrial, la situació a final del 1995 mostra com

s'ha equilibrat el paper d'ambdós sectors: la indústria aprofita
l'esmorteïment dels ritmes de creixement derivats de la feble re
cuperació del consum per a consolidar posicions, i cedeix prota
gonisme a la construcció, que assumeix el repte amb força, bàsi
cament per l'impuls derivat del moment expansiu que viu el
sector de la construcció residencial.

Aquesta situació és generalitzada, i, en major o menor mesu

ra, plasma amb força fidelitat la situació dels àmbits analitzats:
la província de Barcelona, Catalunya i Espanya. Les dades de
valor afegit brut són prou explícites: reflecteixen un creixement
interanual real del sector a Espanya del 7,6 per cent pel tercer
trimestre del 1995, elmés elevat registrat després del 1990, quan
estaven en marxa els diversos projectes de construcció residen
cial, d'equipaments i d'infraestructures que es van aplegar en els

anys previs a les olimpíades. El diferencial de creixement amb la

resta de sectors es reflecteix en els 4,7 punts de diferència que hi
ha en relació amb el conjunt del VAB.En la mateixa línia, a
Catalunya, també es registra una superior taxa de creixement de
la construcció en relació amb la resta de sectors.
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Altres indicadors representatius del sector de la construcció,
com el consum aparent de ciment o l'ocupació, han matingut
també el to expansiu i han continuat augmentant al llarg de
l'any,per bé que cap a final d'any reflecteixen un esmorteïment
del ritme de creixement. En concret, pel que fa al consum apa
rent de ciment, les taxes de creixement intertrimestrals s'han
mantingut elevades—més a Catalunya i a Espanya que a la pro
víncia de Barcelona—, fins acabar l'any amb un creixement in
teranual del 4,2 per cent a Barcelona, del 6,8 per a Catalunya i
del 5,6 per a Espanya. El diferencial de creixement que s'obser
va entre el consum de ciment i el VAB de la construcció es re

colza en el superior dinamisme de l'edificació residencial en
front de la manca de vitalitat de l'obra pública, el subsector més
important en termes d'utilització de ciment. Els indicadors de
mercat de treball del sector mantenen també el ritme expansiu:
creix l'ocupació generada pel sector i persisteix una acusada dis
minució de l'atur, d'entre el 10 i el 17 per cent en els tres àmbits
analitzats.

L'evolució dels diferents subsectors ha estat força desigual al
llarg de l'any. La fermesa de l'expansió de la construcció resi
dencial contrasta amb la manca de vigor de l'edificació no resi
dencial i de l'enginyeria civil. La primera, prou evident amb les
dades de projectes visats i de llicències d'obres aprovades, viu
l'eufòria de la coincidència favorable d'elements com l'estabili
tat del preu dels habitatges, la tendència a la baixa dels tipus
d'interès hipotecaris i l'aprovació d'un 2n. Pla de l'Habitatge,
que assegura una demanda solvent i quantitativament important
per als propers tres anys. A l'altre costat de la balança, la cons

trucció no residencial, que comença a recuperar-se de l'etapa
recessiva dels darrers anys, i la licitació oficial, que malgrat ha
ver tingut una trajectòria ascendent durant el primer semestre,
ha acabat l'any amb una davallada notòria, derivada en part de
les restriccions pressupostàries, i en part de l'ajornament de pro
jectes derivat de les dificultats d'adaptació a la nova Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Període

Barcelona Resta Regió 1 Total Regió I Resta Catalunya Cata unya

Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats kcabats
1987 3.828 3.146 15.108 I 1 .304 18.936 14.450 28.887 20.977 47.823 35.427

1988 3.480 3.302 19.271 11.648 22.751 14.950 38.117 20.787 60.868 35.737
1989 4.720 3.218 20.408 15.461 25.128 18.679 38.522 26.922 63.650 45.601

1990 2.724 2.431 13.097 14.096 15.821 16.527 21.541 25.997 37.362 42.524
1991 2.157 2.503 12.984 13.113 15.141 15.616 18.210 21.778 33.351 37.394
1992 2.819 4.103 13.322 10.669 16.141 14.772 18.160 16.210 34.301 30.982

1993 2.336 2.708 17.093 13.522 19.429 16.230 16.538 17.449 35.967 33.679

lr. tr. 475 534 4.514 2.171 4.989 2.705 4.340 3.102 9.329 5.807
2n. tr. 613 848 4.408 5.858 5.021 6.706 3.945 6.493 8.966 13.199

3r. tr. 650 503 3.790 2.435 4.440 2.938 3.504 4.106 7.944 7.041

4t. tr. 598 823 4.381 3.058 4.979 3.881 4.749 3.751 9.728 7.632

1994 2.756 2.130 20.834 14.850 23.590 16.980 18.852 15.834 42.442 32.814
lr. tr. 704 426 5.319 3.146 6.023 3.572 4.066 3.612 10.089 7.184

2n. tr. 695 477 5.094 4.338 5.789 4.815 5.130 4.317 10.919 9.132

3r. tr. 539 505 5.030 3.113 5.569 3.618 4.174 3.433 9.743 7.051

4t. tr. 818 722 5.391 4.253 6.209 4.975 5.482 4.472 11.691 9.447

1995 4.087 2.641 22.188 17.599 26.275 20.240 20.034 16.307 46.309 36.547

lr. tr. 780 950 6.347 3.987 7.127 4.937 5.803 3.836 12.930 8.773
2n. tr. 1.370 612 6.389 4.785 7.759 5.397 5.365 4.319 13.124 9.716

3r. tr. 1.050 526 4.665 3.861 5.715 4.387 4.163 3.942 9.878 8.329

4t. tr. 887 553 4.787 4.966 5.674 5.519 4.703 4.210 10.377 9.729

Nota: no es comptabilitzen els habitatges públics en la seva totalitat.
Font: Explotació delsvisats d'obra residencial idels certificats finals d'obra dels Collegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de

Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994

2n. sem. 1995/2n. sem. 1994
8,4
42,7

-23,4
-12,1

-11,2
-9,3

16,8
19,8

1995/1994
1994/1993

48,3
18,0

24,0
-21,3

6,5
21,9

18,5
9,8

L'aprovació delnou Pla de l'Habitatge 1996-99 contribueix
a esvair la incertesa sobre el manteniment del to expansiu
de la construcció residencial, que ha tancat l'any 1995
amb uns volums de producció notables i un creixement

particularment destacable a Barcelona.

Tal com era previsible a partir de les dades del primer semes
tre, l'any 1995 s'ha tancat amb un balanç molt positiu de la
construcció residencial. Les dades de construcció d'habitatges
nous a Barcelona, a la Regió I i a Catalunya mostren el notable
creixement que s'ha registrat en relació amb l'any anterior: un
contundent 42,7 a Barcelona i, més moderats, un 11,4 a la Regió
I i un 9,1 a Catalunya. En els habitatges acabats, els increments
han superat en tots tres casos el deu per cent. Aquest augment
no ha seguit, però, un ritme constant al llarg de l'any: l'empenta
de començament d'any es va anar esmorteint així passaven els
mesos.

(%)
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Habitatges iniciats
(taxa de variació interanual)

60 -

40 -

20 -

20
IV.94 1.95 11.95 111.95 IV.95

13 Barcelona •Regió 1 • Catalunya

En el perfil intertrimestral, s'adverteix aquesta acusada desce
leració de la segona meitat de l'any, especialment al quart tri
mestre. L'acabament del Pla de l'Habitatge 1992-95, que vapro
vocar la concentració de projectes en la primera meitat d'any, i
la incertesa que envoltava el proper Pla 1996-99, aprovat a co

mençament del 1996, romanen probablement al darrera d'aques
ta ralentització de l'activitat subsector de l'edificació residencial
en els darrersmesos de 1995.

73



milers

70

60

50

40

30

20

10

O

Habitatges iniciats

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

• Regió I D Resta Catalunya

El fort creixement d'aquest subsector ha tingut, per la seva

magnitud, unanotable repercussió en el sector de la construcció
i en el conjunt de l'economia, confirmant així la forta capacitat
arrossegadora del sector. Des que es va aprovar i es va comen

çar a aplicar el Pla de l'Habitatge 1992-95, la construcció d'habi
tatges ha anat creixent fins a superar els nivells d'activitat que
tenia cinc anys enrere, just al final de l'anterior fase expansiva.
Els darrers tres anys han estat, per tant, uns anys de creixement
sostingut, si bé el 1995 ha marcat la diferència amb uns volums
excepcionals de producció, desconeguts en els darrers anys. A
Barcelona, amb 4.087 habitatges, s'han superat amb escreix els
valors assolits en els darrers nou anys, si s'exceptua l'any 1989
en què s'aprovaren els projectes de les dues viles olímpiques. A
la Regió I, l'any 1995 representa un màxim absolut des de l'any
1987. I a Catalunya, amb més de 46.000 habitatges iniciats,
s'aproxima als valors de finals de la passada dècada, en plena
expansió de la construcció a les àrees turístiques.
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Els ajuts previstos al Pla de l'Habitatge, lamillora de
les condicions de finançament i l'estabilitat dels preus
en termes reals, juntament amb la recuperació econòmica,
han impulsat els constructors a intensificar la producció
d'habitatges. Les expectatives de col.locació dels seus productes
són les millors dels darrers anys.

No és cap novetat establir una causalitat directa entre el Pla
de l'Habitatge i el creixement de la construcció residencial, a la
Regió I, a Catalunya i a tota Espanya. A Barcelona també ha
estat important, però no en la mateixa mesura, ja que més que
d'un impacte directe en la producció de nous habitatges, s'ha de
parlar de la seva superior incidència en la canalització d'ajuts
per l'adquisició d'habitatges de segona mà. En qualsevol cas, si
passem a la Regió I, sí que hem de parlar d'una intensificació
gradual dels nivells de producció a partir de l'aprovació del Pla
l'any 1992. En termes de creixement acumulatiu entre el 1991 i
el 1995, la taxa anual se situa en el 15 per cent, molt per sobre
del 8,5 que es registra a Catalunya. D'aquí s'infereix que la inci
dència del Pla en les àrees urbanes properes a Barcelona és,
com sovint s'ha posat de manifest, el factor que ha capgirat la si
tuació de dèficit d'oferta que existia anteriorment. Alhora, ha
actuat com element dinamitzador del sector de la construcció,
força sobredimensionat després de l'expansió viscuda amb les
construccions olímpiques, i igualment remís a sumar-se a la re
cuperació econòmica fins ben avançada aquesta. L'elevada, en
cara que no il.limitada, capacitat d'absorció de l'oferta de nous

habitatges per part de la demanda aconsellaria considerar la
possibilitat d'un relleu de la construcció residencial com a motor
del conjunt de la construcció per part de la resta d'usos i de l'o
bra pública, a banda de la necessitat que la rehabilitació i el
manteniment d'edificis esdevingui un component cada cop més
important dintre de l'activitat del sector.



Habitatges iniciats als grans municipis de la Regió I*
iniciats Variacions anuals (%)Població Habitatges

1991 1991 1992 1993 1994 1995 92/91 93/92 94/93 95/94

Barcelona 1.643.542 2.157 2.819 2.336 .2.756 4.087 30,7 -17,1 18,0 48,3
l'Hospitalet de Llobr. 272.578 186 221 276 292 788 18,8 24,9 5,8 169,9
Badalona 218.725 369 345 304 773 754 -6,5 -11,9 154,3 -2,5
Sabadell 189.404 1.140 613 1.219 1.492 1.269 -46,2 98,9 22,4 -14,9
Terrassa 158.063 1.057 1.563 1.956 1.612 1.756 47,9 25,1 -17,6 8,9
Santa Coloma de Gram. 133.138 163 96 120 86 208 -41,1 25,0 -28,3 141,9
Mataró 101.510 339 370 628 768 723 9,1 69,7 22,3 -5,9
Comellà de Llobregat 84.927 76 206 562 515 412 171,1 172,8 -8,4 20,0
Sant Boi de Llobregat 77.932 265 190 281 783 746 -28,3 47,9 178,6 -4,7
el Prat de Llobregat 64.321 178 242 185 191 158 36,0 -23,6 3,2 -17,3
Cerdanyola del Vallès 56.612 161 191 242 995 1.084 18,6 26,7 311,2 8,9
Granollers 51.873 495 257 615 484 293 -48,1 139,3 -21,3 -39,5

Total 12 municipis 3.052.625 6.586 7.113 8.724 10.747 12.278 8,0 22,6 23,2 14,2

Total Regió I 4.117.644 15.141 16.141 19.429 23.590 26.275 6,6 20,4 21,4 11,4

Total Catalunya 6.059.494 33.351 34.301 35.967 42.442 46.309 2,8 4,9 18,0 9,1
* Municipis de la Regió 1 que tenen més de 50.000 residents (cens del 1991).
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya i la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

Sembla que hi ha suficients elements per pensar en un mante

niment de l'actual ritme de construcció residencial, a l'entorn
dels 40.000 habitatges anuals a Catalunya. Les bones expectati
ves detectades entre els constructors i els promotors vénen ava

lades, tant per l'aprovació del nou Pla, que bàsicament garanteix
el manteniment d'ajuts tant a l'oferta com al segment baix de la

demanda, com pel manteniment de bones condicions que afec
ten la resta de la demanda que no es pot beneficiar dels ajuts
del Pla: la contenció dels preus de venda i la tendència a la bai
xa dels tipus d'interès hipotecaris. Totsdos factors incideixen di
rectament en unamillora immediata de la capacitat d'accés a

l'habitatge de moltes famílies, tant de les que cerquen un habi
tatge noucom un de segona mà, ja sigui comhabitatge principal
o secundari.

La concentració de la nova producció residencial a la Regió 1,
amb gairebé el seixanta per cent dels habitatges iniciats
a Catalunya, palesa el caràcter urbà de l'actual expansió.
Els nous habitatges vénen a satisfer demanda de residència
habitual a zones fins ara deficitàries.

Des d'un punt de vista d'implantació territorial dels nous ha

bitatges iniciats durant el 1995, se'n destaca la forta concentra

ció en nuclis urbans mitjans i grans. Aquest és un dels trets ca

racterístics de la fase de producció expansiva iniciada arran de
l'aprovació del Pla de l'Habitatge, a diferència de l'expansió
anterior registrada a finals dels vuitanta, on la construcció a les
zones turístiques es convertí en el principalmotor del sector.

Va ser el fort desequilibri que hi havia al mercat immobiliari
residencial, especialment a les grans ciutats al voltant del canvi
de dècada, el que vaprovocar precisament l'aprovació del Pla.
En aquest sentit, el fet que la producció s'hagi concentrat en els
municipis grans amb disponibilitat de sòl per a satisfer la man

cança de primeres residències i especialment a les àres en què
els índexs de producció són molt baixos, ha d'ésser considerat
com un èxit del Pla. A Barcelona, l'índex de construcció és de
2,5 habitatges nous per mil habitants, alhora que de la resta dels
municipis del Barcelonès cap no supera els 5 habitatges permil
habitants. Aquests índexs tan baixos contribueixen a diluir la
preocupació per l'absorció de la producció a què feiem esment

anteriorment, sempre que el tipus d'habitatge construït s'adapti
a les necessitats i a la capacitat adquisitiva de la demanda.
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Habitatges de Protecció oficial de nova construcció

Regió I Resta Catalunya Catalunya
Iniciats

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

Acabats

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.

‘....i..•iii.
452 1.113

, 1,565
Font: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Les dades del conjunt de l'any 1995 mostren, dintre de la tò
nica expansiva, profundes diferències de ritmes de creixement.
L'extraordinària vitalitat que reflecteixen les dades de Barcelo
na -amb un augment del 48,3 per cent-provenen, en part,
dels minsos volums registrats anteriorment. S'ha reemplaçat
l'atonia dels darrers anys per una revitalització derivada de la
recuperació de les expectatives dels promotors i constructors ba
sada en la millora de les condicions d'accés a l'habitatge per
part de la demanda. Les dificultats per edificar de bell nou a la
ciutat de Barcelona principalment degudes a la manca d'espai
lliure apte per a construir fan pensar que aquesta recuperació ha
estat puntual, o, més pròpiament, que es pot anar repetint de
forma erràtica, que coincidirà amb l'aprovació de projectes quan
les condicions de disponibilitat de sòl siguin favorables.
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Habitatges de promoció pública
Resta

Catalunya CatalunyaBarcelona Regió I

=111111"1""Willi~
1993 619 1.912 653 2.565
1994 693 2.457 586 3.043
1995 623 1.489 190 1.679

Acabats r allee
1993 302 838 217 1.055

1994 538 1.294 244 1.538
1995 219 967 575 1.542

Font: DireccióGeneral d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

En canvi, darrere l'aparent moderació del creixement registrat
en els àmbits superiors -a la Regió I i a Catalunya els habitat
ges iniciats han crescut un 11,4 i un 9,1 per cent respectivament
en relació amb l'any anterior-, s'amaga una tendència molt
més homogènia de creixement persistent i consolidat. Per bé
que els resultats del 1995 revelin un cert afebliment del ritme de
creixement, probablement es tracta d'un reajustament després
dels elevats augments del bienni anterior a la capacitat d'absor
ció del propi mercat. La Regió I, per exemple, havia registrat
durant dos anys consecutius (93 i 94) augments superiors al vint
per cent.

Aixà és coincident en el temps amb l'augment de pes relatiu
dels habitatges iniciats a la Regió I sobre el conjunt d'iniciats a

Catalunya; pel 1995 s'assoleix la màxima proporció registrada
durant el període analitzat, amb més d'un 56 per cent, força llu
nyana de la corresponent a l'any 1988, amb poc més d'una ter

cera part. Per a qui pensi que aquesta concentració de la pro
ducció residencial és desproporcionada, seria convenient
recordar que més de dues terceres parts de la població resident
a Catalunya es concentradintre dels límits de la Regió I. Mal
grat que no es pugui establir una relació directa entre la distri
bució de la població i la necessitat d'habitatges nous d'aquesta
població en el territori (especialment a Barcelona i alguns nuclis
urbans de l'AMB), resulta convincent pensar que, després d'una
etapa de tensió de preus i de desequilibris entre oferta i deman
da com la viscuda a Barcelona a final de la passada dècada i a
començament de la present, és precisament la Regió I la zona
on les possibilitats d'absorció de l'oferta són majors.

També dintre de la Regió I hi ha diferències destacables de
ritmes de creixement en la construcció residencial. D'una banda,
l'anàlisi per comarques revela el fort impuls del Barcelonès
-creix un 52 per cent en relació amb l'any anterior-, i, en me

nor mesura, del Baix Llobregat, amb un augment del 10,9 per
cent. La resta de comarques de la Regió I acusen una certa de
bilitat després d'un bienni de forta expansió i, o bé mostren un

alentiment del ritme de creixement -el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental creixen un 2,2 i un 5,8 en relació amb el 1994,
enfront del 23,9 i del 22,1 registrats l'any anterior-, o bé pale
sen una reducció -el nombre d'habitatges iniciats disminueix al
Maresme un deu per cent.



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

Període Total

Habitatges
Lliures Protecció ofici

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

lr. tr. 4.959 4.410 549

2n. tr. 6.826 5.302 1.524

3r. tr. 4.803 4.339 464
4t. tr. 6.142 4.874 1.268

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

Font: Col.legi d'Arquitectesde Catalunya. Elaboració pròpia.

Projectes visats

Protecció
Variació (%) Total Lliures oficial

4t. tr. 1995/4t. tr. 1994 -10,2 -9,8 -13,4
2n. sem. 1995/2n. sem. 1994 17,5 19,3 4,7

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

A les grans àrees urbanes de Barcelona i el seu entorn (muni
cipis que segons el cens del 1991 tenien més de 50.000 resi
dents), segueix augmentant any rere any la nova oferta residen
cial, fins a superar el 1995 els 12.000 habitatges. Això representa
un creixement del 14,2 per cent en relació amb l'any anterior,
superior al del conjunt de la Regió I i al de Catalunya.
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La dinamització de la demanda està directament vinculada al fet

que dos de cada tres habitatges construïts estiguin associats a

algun tipus d'ajut públic, la major proporció dels darrers anys.

Analitzar la recuperació de les figures protegides en els dar
rers anys és parlar, de nou, de la incidència del Pla de l'Habitat
ge. Des de la seva aprovació, el pes dels habitatges de protecció
oficial ha augmentat gradualment, i per l'any 1995 representen
el 14 per cent del total dels projectes visats a la província de

Barcelona, just el doble del que representava l'any 1991, quan
aquesta figura protegida pràcticament havia desaparegut. En
termes absoluts, les dades del 1995 representen un màxim des
de l'any 1987, amb més de 4.200 visats a la província. A més
dels habitatges de protecció oficial, que confereixen avantatges
fiscals i financers tant al promotor com al comprador, cal consi
derar la creixent importància dels habitatges a preu taxat, i, a un

altre nivell, dels habitatges de promoció pública. Entre totes tres

figures protegides, representen aproximadament dues terceres
parts del total d'habitatges iniciats.
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Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
Sostre de nova planta

Reforma

i A.m óliaei,Residencial Aparcament L. comercials Indústries Oficines Equip. i hotels Altres Total'

1988 275.752 210.327 59.141 47.953 56.149 32.542 681.864 140.903
1989 480.800 403.524 174.196 94.756 79.260 59.436 1.291.972 227.293
1990 451.787 629.003 241.413 111.789 267.339 301.827 2.003.158 231.627
1991 252.847 435.874 122.016 55.567 202.940 127.512 1.196.756 205.008
1992 192.105 278.695 110.557 44.491 86.292 82.541 6.426 801.107 194.087
1993 286.341 507.874 119.905 27.959 105.890 106.016 29.263 1.183.248 375.741
1994 230.622 355.673 70.140 22.417 14.975 58.245 7.986 760.058 243.554

1995 337.926 430.047 193.079 25.152 11.795 56.219 12.481 1.066.699 304.241
1r. tr. 98.262 84.320 19.941 6.361 2.867 15.044 7.571 234.366 84.501
2n. tr. 116.165 256.634 137.146 8.683 6.843 10.109 2.435 538.015 89.539
3r. tr. 66.868 54.060 20.114 1.643 0 24.628 1.213 168.526 65.501
4t. tr. 56.631 35.033 15.878 8.465 2.085 6.438 1.262 125.792 64.700

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.

Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres
(milers m2)
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Durant el 1995, l'impuls del sostre destinat a habitatges, locals
comercials i aparcaments provoca un creixement de la superfície
prevista del 40,3 per cent. Hi destaca el fort impuls del sostre
residencial que, amb gairebé 4.000 habitatges previstos, assoleix
el màxim dels darrers vuit anys.

Les dades de llicències d'obres majors aprovades per l'Ajun
tament de Barcelona durant el 1995 reflecteixen una notable re

cuperació del volum d'obra nova en relació amb l'any anterior.
La superfície prevista ha sobrepassat el milió de m2, el que re

presenta un augment d'un 40,3 en relació amb el 1994. Malgrat
l'inevitable biaix produït per la concentració en el temps de pro
jectes que per la seva desigual dimensió determinen una evolu
ció temporal plena d'alts i baixos -bén notòria al gràfic ad
junt-, sí que sembla que hom pugui parlar d'una certa
estabilitat quant al volum de sostre previst: des del 1991, la do
tació mitjana prevista ronda al voltant del milió de m2 anuals.
Els anys precedents, dominats per la ingent dotació vinculada a

les Olimpíades, registraren uns volums mitjans superiors, al vol
tant d'1,5 milions de m2.
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Distribució del sostre previst per usos
1988-1995

(9%)

(5%)

(12%)

Ej residencial

oficines

(9%) (28%)

(37%)

EJ aparcaments

• equipaments i hotels
EJ localscomercials

• indústries i altres

Probablement, hom pot definir l'actual cicle sobre la base de
les grans discontinuïtats temporals dels volums d'obra nova

aprovada i per la necessitat de realitzar anàlisis dilatades en el
temps. Però a més, cal tenir present la tipologia i la magnitud en

termes de superfície dels diferents projectes aprovats. Les llicèn
cies aprovades el 1995 tenen com a tret característic més impor
tant l'excepcional profusió d'expedients de construcció d'edificis
residencials de grandària petita imitjana, així com quatre de
grans (de més de cent habitatges, situats a Sants-Montjuïc, Sant
Martí i Nou Barris). En total, són gairebé 4.000 els habitatges de
nova planta previstos, el que significa un augment espectacular,
del 60,2 per cent, en relació amb el 1994. Alhora, constitueix la
dotació d'habitatges més important aprovada en els darrers vuit
anys.

L'altre tret important a destacar de les llicències aprovades
l'any 1995 és el fort creixement experimentat pel sostre destinat
a locals comercials i a places d'aparcament. Això s'ha d'atribuir
en bona mesura a l'aprovació d'un sol projecte de gairebé tres

cent mil m2 de sostre total, amb més de 5.000 places d'aparca
ment, el que representa gairebé una tercera part del total de
places previstes. Entre els tres usos comentats, concentren el 90
per cent del sostre total previst durant l'any 1995. De la resta
d'usos, només els equipaments mostren un cert dinamisme,
mentre que a les oficines la situació continua dominada per la
feblesa dels ritmes d'absorció de l'oferta existent, situació que
sembla que es pot modificar durant l'any 1996 a causa de les fa
vorables expectatives que preveuen una animació del sector.
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Evolució dels preus al mercat immobiliari: habitatges i places d'aparcament

Evolució dels preus al mercat immobiliari residencial

1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995

Preu de venda (ptesJm2)

Nova

67.258
102.712
146.554
191.050
203.274

213.920
229.614
234.238
233.907
243.027

57.814
79.456
132.815
163.205
195.829

205.465
214.459
207.501
212.757
227.409

150.554
190.107
184.900
197.475
203.962

Preu
ponderat

169.564
201.959
199.701
208.405
215.682

Preu de
lloguer

(ptesinWines)

1.146
942
937
944

955

Font: Tecnigrama, Departament d'EstudisFiscals de l'A untament de Barcelona, Forcadell
ielaboració pròpia.

Introducció

Com és habitual, l'anàlisi que es presenta a continuació sobre
l'evolució dels preus al mercat immobiliari residencial a Barce
lona es basa en observacions procedents de diferents fonts, ca
dascuna especialitzada en un segment específic d'un mercat ca

racteritzat per l'atomització dels agents que hi intervenen.
L'esforç de reunir un ampli ventall d'informacions dels diferents
segments del mercat s'orienta a satisfer les necessitats, sovint
contraposades, dels diferents agents interessats en aquestes da
des.

La informació referida al preu i l'oferta dels habitatges de
nova planta prové dels estudis de conjuntura immobiliària que
semestralment realitza l'empresa Tecnigrama sobre les promo
cions acabades o en construcció que estan en procés de venda.
Quant al mercat secundari, les dades relatives al preu d'oferta
han estat obtingudes pel Departament d'Estudis Fiscals de l'A
juntament de Barcelona a partir d'un seguiment de l'oferta que
els agents immobiliaris publiquen a la premsa diària. Les dades
referides als preus de transacció dels habitatges de segona mà i
als preus de lloguer provenen de l'índex mensual que elabora
l'empresa d'assesorament i gestió immobiliària Forcadell.
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Evolució del preu dels habitatges
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- Segona mà (preu oferta) - Novaplanta

Probablement, amb aquestes dades ja es cobreix un espectre
ampli de l'escenari dels preus delmercat immobiliari residencial
al municipi de Barcelona. Però sens dubte hi ha aspectes que
condicionen notablement les possibilitats de comparar strictu
sensu aquests preus amb els d'altres municipis o regions. El fac
tor més important que impedeix aquestes comparacions homo
gènies és la desigual importància o pes delmercat de nova plan
ta i del de segona mà segons les zones que s'analitzen.

En concret, una oferta de nova planta a Barcelona escassa, de
distribució irregular en el territori i escassament ajustada a les
possibilitats de la demanda, col.loca en termes d'igualtat una
part molt important del segment d'habitatges del mercat secun
dari. I això succeeix, en contra del que intuïtivament hom po
dria pensar, no només en termes de preu, que és evidentment
un factor discriminant de primer ordre, sinó també per ubicació
(per exemple, per la imposibilitat de construir en zones cèntri
ques totalment saturades), per qualitat de construcció (en alguns
casos) i per heterogeneïtat de l'oferta (tant per la banda baixa
com per l'extrem més elevat). Això implica que el mercat secun
dari actua a Barcelona com a substitutiu del de nova planta. En
unes altres paraules, un segment molt important de la població
ja ni es planteja la possibilitat de trobar el producte que vol din
tre del mercat de nova planta. I això a Barcelona passa en una

proporció substancialment més elevada que a d'altres llocs, com
ho demostren les dades de transmissions registrades anualment.

A partir d'aquestes consideracions, presentem una nova sèrie
de preus de venda obtinguda d'una combinació de les dades dels
preus de nova planta i dels preus de segona mà. El que a partir
d'ara anomenarem preu ponderat pretén reflectir un preu de
venda més ajustat a l'evolució general del mercat i que sigui es
sencialment comparable amb els preus d'altres municipis.
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Evolució del preu dels habitatges
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Font:Tecnigrama,Departament d'EstudisFiscals de l'Ajuntament de Barcelona,Forcadell
elaboració pròpia.

L'evolució recent dels preus dels habitatges
Els preus de venda i de lloguer dels habitatges a Barcelona
han mantingut una tendència estable durant el 1995, consolidant
Jamoderació del bienni anterior.

Al llarg del 1995, després de dos anys de disminució dels
preus de venda en termes reals, es detecta un repunt moderat,
inferior a l'augment del cost de la vida. El creixement dels preus
dels habitatges nous en relació amb el 1994 ha estat del 3,9 per
cent en termes de mitjana. L'única categoria que mostra un cert
dinamisme és la del preu d'oferta dels habitatges de segona mà

—suposadament per la millora de les expectatives—, en superar
el 6 per cent de variació en relació amb l'any anterior. Però, en
tot cas, els preus efectius de transacció no han superat el 3,3 per
cent.

El suau rebrot alcista que es registrà en la primerameitat de
l'any, atribuible bàsicament a la incorporació almercat d'una
oferta nova lleugerament esbiaixada cap al segment mitjà-alt del
mercat i a la recuperació del marges empresarials, no ha tingut
continuïtat, i durant la segona meitat de l'any els preus pràctica
ment no han experimentat variacions. Pel que fa a l'evolució
dels preus de lloguer, persisteix l'estancament de forma encara

més acusada, amb una pràctica immutabilitat dels valors en ter
mes nominals.

Volumde crèdit bancari per a l'adquisició d'habitatge
bilions ptes.
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Espanya
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Nota: Saldos a final de període.
Font:Banco de España.

La millora de la situació econòmica i de les condicions
d'accés ha estimulat la demanda d'habitatges, especialment
Ja interessada en productes de lagamma mitjana
i mitjana-baixa. El segment alt de l'oferta acusa una certa

inactivitat, que actua de fre a una possible pujada dels preus.

Aquest període d'estabilitat dels preus contrasta amb el fort
creixement del preu dels habitatges que es va produir durant la
segona meitat dels anys vuitanta. Durant el període 1986-89 es

va registrar un creixement espectacular del preu de venda dels
habitatges, superior al 40 per cent en termes de mitjana anual
acumulativa. En part, va ser la reacció a l'atonia del decenni
anterior (com mostra elgràfic adjunt), però sens dubte, hi va
contribuir de manera decisiva elmoment expansiu que visqué
l'activitat econòmica en general, que es va caracteritzar per
l'obertura cap a l'exterior i per un fort creixement de les rendes.
Posteriorment, el temperament del creixement i l'encariment del
finançament dibuixaren un escenari de moderació de creixement
dels preus entre 1990 i 1992.

D'ençà el 1993 s'ha viscut un període. d'estancament dels
preus, en el què durant el pitjor de la crisi econòmica es van

arribar a registrar evolucions dels preus negatives en termes no
minals. Amb la represa econòmica, i malgrat les constretes pers
pectives de creixement de les rendes, les economies domèstiques
han aprofitat la moderació dels preus i la davallada generalitza
da dels tipus d'interès hipotecaris, juntament amb l'ampliació
dels ajuts oficials (els previstos al Pla de l'Habitatge), per deci
dir-se a comprar un habitatge, especialment del segment mitjà i
baix. La davallada del cost efectiu d'accés registrada en aquests
darrers anys és, com és veurà més endavant, el factor clau que
ha dinamitzat unademanda efectiva que s'havia anat reduint
d'ençà que s'inicià el boom dels preus de la segona meitat dels
vuitanta, alhora que la demanda potencial havia continuat crei
xent.
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El dinamisme de la demanda es fa palès en l'augment
del nombre de transaccions realitzades i en el volum
de crèdit bancari concedit destinat a hipoteques.

El dinamisme actual de la demanda es reflecteix en l'augment
sostingut del nombre de transaccions realitzades i del volum de
crèdit bancari destinat a l'adquisició d'un habitatge, com s'ob
serva als gràfics adjunts. D'ençà el 1991, el ritme de creixement
anual dels recursos del sistema creditici cedits a l'adquisició
d'habitatges a Espanya ha superat el 20 per cent anual. Aquest
increment, que depassa amb amplitud el creixement del crèdit
destinat a activitats productives (2,2 per cent de creixement
anual acumulatiu) i a l'adquisició de béns de consum durador
(0,6 per cent) mostra clarament quina ha estat la destinació dels
estalvis de les famílies en termes agregats en aquests darrers
anys, alhora que contribueix a explicar l'atonia del consum in

tern que caracteritza l'actual moment econòmic. La incertesa so

bre la continuïtat del Pla de l'Habitatge que va imperar durant
el 1995 va provocar l'esmorteïment del ritme de creixement del
volum de crèdit hipotecari, però l'esvaïment d'aquesta incertesa
un cop s'ha signat el nouPla refermarà probablement la tendèn
cia a l'alça del volum de crèdit hipotecari concedit a les famílies.
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Evolució del preu dels habitatges i del tipus
d'interès hipotecari

Preu (milers ptes/m2)
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Font: Bancode España, Tecnigrama,Departament d'Estudis Fiscals

de l'Ajuntament de Barcelona i elaboraciópròpia.

La coincidència en el temps de l'estancament dels preus
amb la progressiva millora de les condicions de finançament
—davallada dels tipus d'interès i augment de la competitivitat
i transparència del mercat—, i amb l'extensió dels ajuts públics
a un segment significatiu de la població dibuixen un escenari
força favorable per a l'adquisició d'un habitatge, sobretot
si es compara amb un passat recent.

Aquesta preferència de les economies domèstiques per l'ad
quisició d'habitatges s'ha vist emmarcada en un procés de fort

increment de l'oferta immobiliària residencial. Arran de l'apro
vació del Pla de l'Habitatge, la construcció d'habitatges es va in

tensificar notablement. A Catalunya, per exemple, s'ha registrat
un creixement sostingut, i, amb poc més de 46.000 habitatges
iniciats el 1995, s'aproxima als valors de finals dels vuitanta, just
al final de l'anterior fase expansiva. A Barcelona, és prou cone

gut que l'oferta nova té limitades les possibilitats de creixement
pràcticament a la substitució en zones densament edificades i a

grans operacions immobiliàries de regeneració del teixit urbà,
algunes de les qualsja es troben en procés d'execució. Però
aquest tret diferencial no impedeix que el nombre de transac
cions realitzades a la ciutat hagi estat elevat: la importància del
mercat secundari ressaltada anteriorment, recolzada en la possi
bilitat d'acollir-se a ajuts oficials (implementats pel Pla amb la
subsidiació d'interessos en la compra d'habitatges a preu taxat

de segona mà) ha contribuït en bona mesura al dinamisme del
mercat residencial aquests anys a Barcelona.



\ d,_E• 11,u, 13arcclon; ce■monlid

140

135

130

125

120

115

110

105

100
1991

Preus dels habitatges, salaris i IPC
(base 1991 = 100)

-

IMI
IIIIII
1111/

vrr ----"--
1992 1993

— preu habitatges nous —

— IPC

1994 1995

preu habitatges 2a. mà

salaris

El creixement de l'activitat econòmica ha tingut una incidèn
cia directa en la millora de la situació de les economies domès
tiques, sobretot arran de l'impacte que la reforma laboral ha
tingut sobre la davallada de l'atur o l'augment de les
contractacions (que, d'altra banda, ha estat acompanyat de un

deteriorament dels nivells salarials, especialment en els nous

contractes). Aquests fets han estat simultanis al manteniment de
preus a què fèiem esment anteriorment i a una profunda dava
llada dels tipus d'interès hipotecaris. La disminució de més de 5
punts del tipus mitjà del conjunt d'entitats que es produí entre
finals del 1992 i mitjans del 1995 ha constituït un element clau
en la millora de les condicions d'accés a l'habitatge i, per tant,
en el revifament de la demanda. El lleu rebrot a l'alça que es va

produir en els tipus hipotecaris a mitjans del 1995 es va frenar

cap a final d'any, i durant els primers mesos del 1996 ha conti
nuat evolucionant a la baixa. El procés de convergència europea
a l'entorn del qual gira l'economia espanyola i la contenció de la
inflació dels darrers mesos encoratgen una previsió de relaxació
de la política monetària, sobretot si es progressa en l'ajust pres
supostari i el control del dèficit.

A aquesta substancial rebaixa de la quota mensual a pagar
pels subscriptors d'hipoteques, probablement l'indicador més
diàfan per una bona part de la demanda, cal afegir-hi altres ele
ments de caire qualitatiu, com són la major transparència en els
contractes facilitats per les entitats, la disminució de les despeses
de subrogració d'hipoteques, o l'augment de la competitivitat de
les entitats creditícies. En l'apartat següent s'informa amb detall
de l'evolució del cost d'accés a l'habitatge en els darrers anys a

Barcelona.

Per acabar aquesta reflexió sobre l'evolució dels preus al mer
cat immobiliari, un apunt sobre els preus de lloguer. L'estanca
ment que caracteritza la seva evolució durant els darrers anys
tindrà probablement continuïtat si persisteix la davallada dels ti
pus d'interès, ja que, amb els actuals nivells, els lloguers no

constitueixen una alternativa competitiva en termes econòmics a

la compra d'un habitatge. Tot i amb això, en constituir un pro
ducte relativament escàs, és poc probable que els preus baixin
significativament.

Anàlisi de l'oferta

En la línia del que ja avançaven les dades de llicències d'obres,
l'oferta de nous habitatges experimenta un augment significatiu,
del 8,4 per cent. L'Eixample és, amb una munió de promocions,
el districte on més es nota el recent increment del ritme
de la construcció residencial.

A diferència del que va succeir durant la primera meitat de
l'any, l'oferta d'habitatges nous ha registrat un augment significa
tiu durant el segon semestre de 1995, del 8,4 per cent en relació
amb el mateix període de l'any anterior. Es tracta d'un augment
similar al que s'ha registrat en el nombre de promocions. En to

tal, les 235 noves promocions previstes acullen els 6.976 habitat
ges que constitueixen l'oferta analitzada. Com hem repetit mol
tes vegades, aquesta oferta la formen els habitatges que
pertanyen a les promocions que es trobaven en oferta quan es

va realitzar el treball de camp, durant la tardor de 1995; per
tant, encara està afectada per la presència de les promocions
olímpiques, fet que no tornarà a succeir perquè recentment
s'han acabat de vendre els últims habitatges construïts a la Vila
Olímpica del Poblenou. Aquest increment de l'oferta reflecteix,
en bona lògica, l'augment ja anunciat per les llicències d'obres
residencials durant el 1995, i que sens dubte, incidirà en un aug
ment dels habitatges que sortiran al mercat durant el 1996.
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A banda de les promocions olímpiques esmentades anterior
ment, l'oferta d'habitatge nou es troba força concentrada terri
torialment. En termes d'habitatges, ja hem comentat anterior
ment la importància dels construïts a les viles olímpiques, que
explica el pes gue assoleixen els districtes de Poblenou i d'Hor
ta-Guinardó. Es però, més significativa la creixent importància
de l'Eixample, districte que acull 929 habitatges nous en 47 pro
mocions, un 20 per cent del total de noves. Aquestes promo
cions es caracteritzen per ser de dimensiómitjana (20 habitatges
per edifici), i per estar escampades per tot el districte, però es

pecialment als barrismenys centrals. Pràcticament en tots els ca

sos es tracta d'una substitució d'edificació antiga que ha quedat
obsoleta. A l'extrem oposat, Ciutat Vella i Nou Barris, que acu

llen només 24 promocions i menys del 5 per cent dels habitatges
previstos en total.

Pròpiament, d'entre totes les característiques dels habitatges,
la grandària és una de les més importants, tant pel comprador
com pel venedor, especialment pel pes que té en el cost de ven
da. En els darrers anys, hem assistit a una davallada de la super
fície mitjana dels habitatges, en part com a adaptació a la reduc
ció de les llars per l'increment de les llars unipersonals i
monoparentals, en part per la traducció directa i proporcional
de que com més metres de superfície, el preu és més elevat i
més costa de vendre. Durant el segon semestre del 1995, sembla
que s'ha estancat aquesta tendència decreixent, i els habitatges
en oferta tenen pràcticament una dimensió mitjana idèntica a la

d'un any enrere, a l'entorn del 116 in2 construïts. La dispersió
per districtes és molt elevada, com ho demostra el fet que entre

la grandàriamitjana de Gràcia i la de Sarrià-Sant Gervasi hi ha
gi 77 m2 de diferència.

Aquest estancament s'ha donat també en el preumitjà dels
habitatges. Amb una variació d'un 1,5 per cent en termes nomi
nals en relació amb el segon semestre de l'any anterior, el preu
mitjà /m2 al conjunt de laciutat és de 240.814 en el segon semes

tre del 1995. En termes de preu total, l'import mitjà de venda
d'un habitatge nou és de 29,9 milions de pessetes, 1,2 milions
més que un any enrere.



Preu dels habitatges de nova planta (2n. semestre 1995) ,

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

Superficie
mitjana

101,5
107,5
104,0
138,8
169,1
92,1
118,3
99,9
96,2
115,0

Preu de venda (ptes./m2)
variació' (`)/0)

180.050
238.124
219.196
254.772
371.095
234.146
219.410
203.672
198.522
206.685

Barcelona 116,6 240.814

Preu de venda dels habitatges (milers ptes.)

-14,5
-2,4
2,7

-4,3
0,7

-7,7
2,3

-0,3
2,6
3,5

1,5

màxim mínim

22.251 49.000 9.500
25.223 56.000 11.500
22.751 39.000 10.000
38.343 235.000 13.600
65.497 160.000 23.900
21.419 34.500 12.000
26.251 60.000 11.565
20.394 30.250 12.800
18.987 28.890 13.000
23.920 50.000 14.000

29.912 235.000 9.500

Variació (2n. semestre 1995/2n. semestre 1994).
Font: Tecnigama ielaboració pròpia.

El preu mitjà d'un habitatge nou a Barcelona és de trenta milions
de pessetes. Si es deixen de banda els habitatges de Sarrià-Sant
Gervasi i Les Corts, la mitjana obtinguda per a la resta de dis
trictes, que acullen el 86 per cent de l'oferta, és de 22,6 milions.

De fet, les diferències entre districtes constitueixen un dels as

pectes clau en l'anàlisi del mercat residencial a Barcelona, i no
es pot aspirar a donar una visió global sense al•ludir a la forta
dispersió que es registra. En particular, els preus recullen totes

aquestes diferències (de localització, tipologia del producte, di
mensiómitjana, qualitat de construcció...), com queda reflectit
en la diferència que hi ha entre el preu mitjà dels dos districtes
que registren les mitjanes per m2 més alta i més baixa, Sarrià
Sant Gervasi (amb 371.095 ptes/m2) i Ciutat Vella (amb 180.050
ptes/m2). En termes de cost total de l'habitatge, la distància que
separa Sarrià-Sant Gervasi de la resta de districtes és encara
més espectacular: el cost d'un habitatge en aquest districte (65,5
milions de pessetes) equival, de mitjana, al cost de 3,5 habitat
ges a Sant Andreu, el districte on els habitatges tenen un cost

mitjà inferior.

L'altre districte que destaca per sobre de lamitjana de la ciu
tat és Les Corts, on el preu de venda mitjà resta un xic per sota
dels quaranta milions de pessetes. Tots dos districtes, en oferir
uns productes de preu substancialment més elevat que a la resta
de la ciutat, empenyen a l'alça el preu mitjà de la ciutat. Si bé el
preu mitjà del conjunt de l'oferta dels deu districtes és de trenta
milions de pessetes, si s'exclou Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts,
aquesta mitjana disminueix en 7,3 milions, fins a situar-se en

22,6 milions. De fet, a cap d'aquests vuit districtes s'arriba a la

mitjana del conjunt de la ciutat.

Preus de venda màxims i mínims
dels habitatges nous

Districtes Preu mitjà
10

9 ~ei

8

7

6

5

4

3

2

1

20

I I 1I I I I

40 60 80 100 120 140 160 240

milions de pessetes

Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Pel que fa als preus de segona mà, esmantenen a grans trets
les diferències tradicionals amb els de nova planta, tot i que en

alguns districtes aquestes diferències són molt reduïdes. El cas
de Les Corts és un dels exemples de la substituibilitat amb què
actua elmercat secundari en relació amb el de nova planta: hi
ha pocs habitatges nous que puguin competir amb alguns dels
habitatges que hi ha a Pedralbes.
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milers ptes/m2
400

300

200

100

Preu dels habitatges per districtes

habitatges de
nova planta

4 5

Districtes

habitatges 2a. mà
(preu transacció)

Font: Tecnigrama, Forcadell i elaboració pròpia.

Aquestes diferències, que esmantenen al llarg dels darrers
anys, serveixen per subratllar un aspecte significatiu, com és el
fet que en la resta de districtes s'està produint una certa homo
geneització de l'oferta. Potser els casos en què aixe, és més evi
dent són Ciutat Vella i l'Eixample. En el primer cas, l'oferta
nova de finals dels vuitanta i començament dels noranta era
pràcticament inexistent. En només cinc anys, i a aquest fet no
n'és aliena la profunda transformació que ha viscut aquesta
àrea, s'ha regularitzat aquesta situació, i avui hi ha una oferta

significativa amb uns preus mitjans equiparables als d'altres dis
trictes. A l'Eixample, en canvi, el que s'ha produït és una trans
formació de la tipologia del producte que s'ofereix. Al comença
ment dels 90 era dar que formava part del grup de districtes on
el preu eramés elevat, però en aquests darrers anys els habitat
ges construïts s'han apropat cap als valors mitjans de la ciutat,
tant en superfície com en preu.
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Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges (2n. semestre 1995)

•

•

•

•

•

•

Evolució del preu mitjà dels

habitatges (ptes/m2)
disminueix

esmanté

111 augmenta

Evolució de l'oferta

d'habitatges
• disminueix

• esmanté

• augmenta

Font: Tecnigramai elaboraciópròpia.

De l'anàlisi de preus mínims i màxims registrats se'n desprèn
amb molta claredat l'enorme dispersió que es dóna al districte
de Les Corts, on hi conviu una oferta d'alt nivell amb una de
més senzilla, i, en menor mesura, a Sarrià-Sant Gervasi, on el
valor mínim supera lamitjana de preu dels vuit districtes res
tants a què al.ludíem anteriorment. Per contrast, destaca la gran
homogeneïtat que hi ha a la resta de districtes, especialment en
els valors mínims. Sant Andreu, Nou Barris i Gràcia són els dis
trictes on la distància entre els valors extrems és inferior i, per
tant, l'oferta és més homogènia.



Preu de les places d'aparcament en edificis residencials
Tipologia de l'ofertal

de nova planta.
(2n. semestre 1995)

Preu mitjà Tipologia de l'oferta (%)
Districte milers ptes. variació2 (°/0) Sense oferta Inclosa en el preu Opcional Total

1. Ciutat Vella 2.850 -22,8 41,7 8,3 50,0 I 00,-
2. L'Eixample 3.035 -9,3 25,5 6,4 68,1 100,-
3. Sants-Montjuïc 2.840 -4,9 13,8 3,4 82,8 100,-
4. Les Corts 2.963 -10,6 10,0 15,0 75,0 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.417 -19,8 0,0 27,6 72,4 100,-
6. Gràcia 3.001 -14,3 33,3 14,3 52,4 100,-
7. Horta-Guinardó 3.045 -6,8 14,8 • 14,8 70,4 100,-
8. Nou Barris 2.806 -10,0 25,0 8,3 66,7 100,-
9. Sant Andreu 2.539 -13,9 14,3 0,0 85,7 100,-

10. Sant Martí 2.712 -3,7 0,0 4,2 95,8 100,-

Barcelona 2.951 -9,7 16,6 10,6 100,-
La distribució de lesplaces d'aparcament en tres categories fa referència a les promocions d'habitatges de nova planta segons si aquestes disposen o no de places d'aparcament
i -si en disposen- del regim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Variació (2n. semestre 199512n. semestre 1994).

Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Preu de les places d'aparcament
(en edificis residencials de nova planta)

milions de pessetes
5

4 5 6 7 8

Districtes

LI 1989 el 1992 • 1995

10

Places d'aparcament
S'accentua la davallada del preu de les places d'aparcament
per primer cop des de 1990, el cost mitjà d'una plaça nova

és inferior als tres milions de pessetes.

De mitjana, una plaça d'aparcament situada en un edifici resi
dencial de nova planta costa 2,95 milions de pessetes, tres-centes
mil pessetes menys que un any enrere. Al llarg del segon semes

tre del 1995 s'ha accentuat la tendència decreixent del preu de
les places d'aparcament que s'havia iniciat el 1993, i per primer
cop d'ençà el 1990 el cost mitjà resta per sota dels tresmilions.

S'ha d'insistir en el caràcter general d'aquesta davallada que
afecta tots els districtes i, amb especial intensitat Ciutat Vella i
Sarrià-Sant Gervasi, on els preus havien assolit els nivells més
elevats en el bienni 1992-93, quan arribaren a un màxim històric.
El període immediatament posterior s'ha caracteritzat no només
per una persistent davallada dels preus, sinó també per una ten
dència cap a la reducció de les diferències entre el preu mitjà
dels diferents districtes. Durant el segon semestre del 1995, en
tre el districte on els preus són de mitjana més elevats (Sarrià
Sant Gervasi) i el districte en què són més baixos (Sant Andreu)
hi ha 1,1 milions de diferència. Així doncs, aquesta diferència
s'ha escurçat notablement d'ençà el 1991, quan era d'1,8 milions.

Per definir el marc general que ha determinat aquesta persis
tent rebaixa del preu de venda de les places d'aparcament hau
ríem de recordar que en aquests darrers anys s'ha produït una
reducció molt significativa del dèficit de places d'aparcament a

la ciutat, en haver augmentat l'oferta a un ritme substancialment
més elevat que el parc de vehicles. De fet, és una situació força
diferent de la registrada a finals de la dècada passada, quan l'ex
pansió econòmica i el creixement de les rendes salarials derivà
en un espectacular augment del parc de vehicles, que, en un

context d'escassetat d'oferta de places, provocà un immediat i
accelerat augment del preu de venda d'aquestes. Entre el 1985 i
el 1990, el seu preu es va multiplicar gairebé per tres.

Si bé és cert que en els darrers anys s'ha alleugerit el proble
ma del dèficit de les places d'aparcament -en unes zones o

barris més que en alguns altres-, no ho ésmenys que aquest
problema no ha desaparegut. Però, en canvi, i malgrat el descens
dels preus, hi ha promocions amb dificultats per donar sortida a

l'oferta. Una possible explicació que faria compatibles ambdues
afirmacions vindria de la mà del comportament agregat de les
economies domèstiques, que, afectades pel deteriorament de les
rendes salarials durant la crisi, haurien renunciat a l'adquisició
d'una plaça d'aparcament, i, un cop superada la recessió, hau
rien concentrat els seus estalvis i recursos econòmics en l'adqui
sició d'un habitatge, aprofitant la millora de les condicions d'ac
cés i l'existència d'uns ajuts públics que, davant de la incertesa
de la continuïtat del Pla de l'Habitatge, no tenien garantida la
seva continuïtat.
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El cost d'accés a l'habitatge a Barcelona

Accessi si itat ami lar a a itatge a arce ona

Entrada Finançament Esforç econòmic

Preu de

venda (ptes.)

(RFD) Renda
familiar

disponible (ptes.) Preu/RED En ptes.
En % de
la RED

Tipus
d'interès (%)

Quota men-

sual en pies.
En % de

la RFD

Nova planta

1989 22.544.000 2.998.747 7,5 6.763.200 2,3 16,1 249.508 99,8
1990 24.315.000 3.371.347 7,2 7.294.500 2,2 16,7 276.789 98,5
1991 26.246.000 3.642.013 7,2 7.873.800 2,2 16,0 289.106 95,3
1992 28.937.000 3.978.926 7,3 8.681.100 2,2 15,0 303.749 91,6
1993 30.198.000 4.183.217 7,2 9.059.400 2,2 14,0 301.619 86,5
1994 29.159.000 4.434.210 6,6 8.747.700 2,0 10,4 240.388 65,1
1995 30.517.000 4.722.434 6,5 9.155.100 1,9 11,0 260.144 66,1

Segona mà AlifaEL -

1989 10.292.670 2.998.747 3,4 3.087.801 1,0 16,1 113.915 45,6
1990 12.351.240 3.371.347 3,7 3.705.372 1,1 16,7 140.600 50,0
1991 13.549.860 3.642.013 3,7 4.064.958 1,1 16,0 149.255 49,2
1992 17.109.630 3.978.926 4,3 5.132.889 1,3 15,0 179.598 54,2
1993 16.641.000 4.183.217 4,0 4.992.300 1,2 14,0 166.211 47,7
1994 17.772.750 4.434.210 4,0 5.331.825 1,2 10,4 146.520 39,7

W5 17.337.000 iiiiiire4 3,7 5.201.100 1,1 11,0 147.792 37,6

Nota: El tipus d'interès considerat és el del conjunt d'entitats. El termini d'amortització és 15 anys.
Font:Elaboració pròpia a partir de: Tecnigrama, Forcadell, Departament d'Economia Aplicada de la U.A.B. iBanco de España.

Com a continuació de l'apartat anterior, examinarem en

aquest capítol quin és el cost d'accés a un habitatge en propietat
en elmercat lliure per a les famflies de Barcelona, i quina evolu
ció ha seguit en els darrers anys. Es pot consultar la metodolo

gia emprada per a calcular els diferents indicadors utilitzats en

l'apartat corresponent publicat al número 25 de BARCELONA

ECONOMIA.

El coneixement de la capacitat de les famílies per accedir
a un habitatge és fonamental en una doble vessant:

com a mar de fons de lapolítica d'habitatge i des del punt
de vista macroeconómic.

Pel que fa al primer element, ningú no discuteix que el seu
coneixement és imprescindible per saber si cal o no establir al
gun règim d'ajuts o subvencions als constructors, als promotors
o als consumidors, i en quina direcció es consideren més efica
ços. Quant al segon, el fet que la compra d'un habitatge -un bé
de primera necessitat- sigui sovint una de les decisions econò

miques més importants per a la major part de les famílies impli
ca l'acceptació d'un nivell d'estalvi i d'endeutament important
-significativament més elevat que per l'accés a qualsevol altre
bé o servei en termes generals-, que es tradueix en una detrac

ció de recursos que es podrien destinar a d'altres finalitats.

Per accessibilitat a l'habitatge entenem la capacitat económi
co-financera de les famflies per a accedir a la propietat del que
serà la seva residència habitual. A aquests efectes considerem
que el cost d'accés a un habitatge lliure és funció directa del seu
preu, de la capacitat econòmica familiar i de les condicions de
finançament a les que tingui accés en el sistema bancari.
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Com a advertiment previ, no s'han considerat en aquesta anà

lisi el conjunt de beneficis fiscals -deduccions i desgravacions
fiscals- associades a la compra del primer habitatge habitual, ni
tampoc supòsits referits a capacitats d'estalvi o situacions patri
monials diverses. La no consideració d'aquests factors conver

teix aquesta anàlisi en una hipòtesi d'esforç màxim, ja que la
realitat ens diu que, a banda d'aquells sectors de la població que
en funció del seu nivell de renda tenen dret a la subsidiació d'in
teressos, la gran majoria de les famílies aconsegueix reduir el
cost efectiu gràcies a les deduccions per interessos i a les desgra
vacions per capitals invertits o amortitzats.

La combinació de les tres variables analitzades (preu de ven

da, ingressos familiars i condicions de pagament) serveix per a
dibuixar un escenari general del que n'ofereix una bona síntesi
l'anàlisi dels tres indicadors utilitzats: el primer és la relació en

tre el preu i els ingressos familiars, resultat de dividir el preu de
l'habitatge entre els ingressos familiars anuals; el segon és la re

lació entre l'entrada o estalvi previ necessari i els ingressos fami
liars, i mesura el percentatge que sobre els ingressos familiars
anuals representa el trenta per centdel preu de l'habitatge, con
siderat com el pagament inicial (no només l'entrada en sentit es
tricte, sinó també d'altres despeses jurídico-administratives asso

ciades); i, per últim, l'esforç d'amortització del crèdit, que és el

percentatge sobre els ingressos que representa, tant en termes

mensuals com anuals, la devolució de les quotes corresponents a

l'amortització del crèdit.
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L'existència de mecanismes correctors sota la forma de rendes

complementàries alleugereix l'esforç d'accés a l'habitatge,
especialment en la fase d'estalvi previ necessari o entrada.

Dels indicadors o ratis analitzats s'en deriven les següents
conclusions:

En primer lloc, cal destacar l'elevada relació que existeix en

tre el preu de venda i la renda familiar anual. Per l'any 1995, el
preu de venda d'un habitatge nou equival a 6,5 vegades el con
junt d'ingressos familiars anuals; per un habitatge de segona mà,
aquesta relació és de 3,7 vegades. Sembla raonable que en un

escenari com aquest lamajor part de les famílies recorri al fi
nançament ajornat per tal de poder comprar-se un habitatge.

La concessió per part del sistema bancari d'un crèdit amb ga
rantia hipotecària sovint ve condicionada per una certa capacitat
econòmica o patrimonial del demandant del crèdit: ha de dispo
sar de l'entrada, equivalent a l'estalvi previ necessari. Malgrat la
creixent competència de les entitats financeres per a guanyar
quota en el mercat de crèdits hipotecaris, encara són poques les
entitats que financien la totalitat del cost. Aquest esforç previ és
equivalent a 1,9 vegades el total d'ingressos anuals en el cas dels
habitatges nous i d'1,1 vegades pels habitatges de segona mà.

Renda familiar disponible Tipus d'interès hipotecari
(milions de ptes.) (%)
5 18
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L'indicador que mesura l'esforç d'amortització del crèdit re
vela que es tracta d'un esforç genys menyspreable en termes

econòmics. Depassa clarament la coneguda frontera de discrimi
nació que sovint estableixen les entitats creditícies per a les ren
desmitjanes o baixes per a decidir la concessió del crèdit (en
general, fixen una relació entre el cost d'amortització o quota a

pagar en un màxim d'una tercera part dels ingressos). Val a dir
que darrerament aquesta limitació està perdent vigència, tota
vegada que les entitats creditícies paren més atenció a la moda
litat de vincle laboral entre l'aspirant a futur client i l'entitat per
a la qual treballa, o a la regularitat dels seus ingressos si treballa
per compte propi.

De l'anàlisi d'aquests tres indicadors, hom adverteix que el
panorama dibuixat sembla més fosc del que intuïtivament perce
bem de la realitat. Amb aquestes dades, i recordem que ja hem
advertit que es tracta d'un supòsit d'esforç màxim, pocs cons

tructors s'animarien a fer pisos i moltes agències de compraven
da tancarien. Però les dades sobre les transaccions, tant al mer
cat de nova planta com al de segonamà, mostren un major
dinamisme del que es podria esperar si només es revelés la de
manda més solvent.

¿Quins són els elements que contribueixen a fer efectiva
aquesta part de la demanda teòricament no solvent? Si bé és
cert que l'explicació no rau en cap font documental, només cal
apel.lar a l'observació per reconèixer alguns d'aquests mecanis
mes «correctors». Un d'ells és l'existència fermament arrelada a

lanostra societat de transferències de rendes familiars interge
neracionals, que contribueixen clarament a alleugerir principal
ment l'esforç d'estalvi previ o entrada. Això és especialment im
portant en les famílies joves que accedeixen a un primer
habitatge propi.

Per un altre cantó, unabona part de lademanda efectiva
d'habitatges nous la constitueixen persones o famílies que ja
eren propietàries. Ambel que reben de l'habitatge en el què
han viscut un temps paguen una part important del nou. En
aquest cas, a banda que és un bon exemple de l'estreta connexió
entre el preu de venda de nova planta i el de segona mà, la des
càrrega actua tant sobre l'esforç d'estalvi previ o entrada com

del cost d'amortització mensual.
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Accessibilitat familiar a l'habitatge a Barcelona
(Núm. índex 1989 =100)

Preu

de venda

Renda

fam. disp.
Entrada/

RED
Quota
mensual

Esforç
en% RFD

Nova planta

1989 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
1990 107,9 112,4 95,9 110,9 98,7
1991 116,4 121,5 95,9 115,9 95,4
1992 128,4 132,7 96,7 121,7 91,7
1993 134,0 139,5 96,0 120,9 86,7
1994 129,3 147,9 87,5 96,3 65,2
1995 135,4 1575 86.0 104,3 66.2

Segona ma

1989 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
1990 120,0 112,4 106,7 123,4 109,8
1991 131,6 121,5 108,4 131,0 107,9
1992 166,2 132,7 125,3 157,7 118,8
1993 161,7 139,5 115,9 145,9 104,6
1994 172,7 147,9 116,8 128,6 87,0
1995

,
168,4

..ara.
157,5 107,0 129 7 82,4

L'estancament dels preus de venda i l'augment de la renda
han estat els factors clau que han determinat lamillora
de l'accessibilitat a l'habitatge. El suau revifament dels tipus
d'interès de mitjans del 1995, que ha alterat lleugerament
aquesta millora gradual, s'ha corregit a la baixa
en els primers mesos de 1996.

Des d'un punt de vista dinàmic, una ullada a l'evolució dels
indicadors analitzats en els darrers set anys mostra una millora
gradual de les condicions d'accés a l'habitatge. Entre el 1989 i el
1995 els preus de venda dels habitatges nous han crescut a un

ritme inferior al dels ingressos. Contràriament, el creixement
dels preus en el segment de segona mà ha estat lleugerament su
perior a l'augment monetari de la renda. Alhora, els tipus d'in
terès s'han reduït substancialment. Com a conseqüència, tant
l'estalvi previ necessari com el cost mensual d'amortització han
evolucionat a la baixa. Per tant, retrospectivament s'ha produït
una millora de les condicions econòmiques d'accés a l'habitatge,
atribuïble tant a lamillora de les condicions de finançament
com al progressiu estancament dels preus. És fàcil comprovar
que aquesta evolució no ha estat linial en el temps: com es pot
veure als quadres adjunts, és al llarg de l'any 1993 quan s'inicià
el canvi de tendència.

Val la pena subratllar que la millora de les condicions de fi
nançament s'ha produït també en una vessant qualitativa, que es

concreta en una major transparència per part de les entitats cre

ditícies, en un trasllatmés immediat de les variacions de tipus
d'interès oficials als tipus de referència dels prèstecs i d'un aba
ratiment de les despeses de subrogació dels crèdits.
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Esforç econòmic mensual d'accés
a un habitatge de segona mà.

n % dels ingressos o RFD

menor del 35%

del 35 al 43%

superior al 43%

El lleu repunt dels preus i dels tipus d'interès que es va pro
duir en els primers mesos del 1995 -en tractar-se d'una correc

ció puntual- no va amenaçar aquesta millor situació -en ter

mes retrospectius- de la demanda. Quant als tipus d'interès, i
tenint en compte que a final d'any ja es va corregir el lleu re

punt a l'alça, s'ha de recordar que l'increment de la competèn
cia ha derivat en una major diversitat de les ofertes de contrac

tació inicials, amb atractives combinacions de períodes de
carència sense pagar interessos, tipus de sortida molt baixos o

concessió d'hipoteques pel cost íntegre de l'habitatge. Pel que fa
als preus, el lleu rebrot de començament d'any respon en part a

un reajustament dels promotors en la línia d'una recuperació
dels marges empresarials, i pel conjunt de l'any s'ha de parlar
d'estancament. Probablement, la consolidació de la recuperació
econòmica, traduïda en una millora en termes agregats de les
economies domèstiques ha incidit en el mateix sentit, tot i que
les actuals condicions vigents al mercat laboral redueixen les
possibilitats de creixement en el futur de les rendes familiars a

nivell agregat.



Accessibilitat familiar a l'habitatge

Preu venda

(milers pies.)

a Barcelona

RFD

(milers ptes.) Preu/RFD

Entrada Finançament

(1995)
Esforç econòmic

En milers

de pies.
En % de

la RFD
Tipus

d'interès (°/0)
Quotamen-
sual en pies.

En % de
la RFD

Nova planta Idill
1. Ciutat Vella 22.446 2.559 8,8 6.734 2,6 11,0 191.346 89,7
2. L'Eixample 25.891 5.062 5,1 7.767 1,5 11,0 220.704 52,3
3. Sants-Montjuïc 22.426 4.187 5,4 6.728 1,6 11,0 191.176 54,8
4. Les Corts 44.887 6.376 7,0 13.466 2,1 11,0 382.635 72,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 65.255 6.428 10,2 19.577 3,0 11,0 556.262 103,9
6. Gràcia 22.210 3.787 5,9 6.663 1,8 11,0 189.334 60,0
7. Horta-Guinardó 26.763 4.463 6,0 8.029 1,8 11,0 228.138 61,3
8. Nou Barris 20.244 3.837 5,3 6.073 1,6 11,0 172.570 54,0
9. Sant Andreu 19.181 4.459 4,3 5.754 1,3 11,0 163.511 44,0

10. Sant Martí 24.734 4.585 5,4 7.420 1,6 11,0 210.850 55,2

Barcelona 30.517 4.723 6,5 9.155 1,9 11,0 260.144 66,1

~ona mà "Wl.
1. Ciutat Vella 8.534 2.487 3,4 2.560 1,0 11,0 72.742 35,1
2. L'Eixample 20.684 5.062 4,1 6.205 1,2 11,0 176.320 41,8
3. Sants-Montjuïc 12.287 4.187 2,9 3.686 0,9 11,0 104.749 30,0
4. Les Corts 33.118 6.376 5,2 9.936 1,6 11,0 282.319 53,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 38.871 6.428 6,0 11.661 1,8 11,0 331.352 61,9
6. Gràcia 18.960 3.787 5,0 5.688 1,5 11,0 161.624 51,2
7. Horta-Guinardó 16.696 4.463 3,7 5.009 1,1 11,0 142.325 38,3
8. Nou Barris 11.160 3.837 2,9 3.348 0,9 11,0 95.133 29,8
9. Sant Andreu 10.908 4.459 2,4 3.273 0,7 11,0 92.985 25,0

10. Sant Martí 12.305 4.585 2,7 3.691 0,8 11,0 104.885 27,4
Barcelona 17.337 4.723 3,7 5.201 1,1 11,0 147.792 37,6

Font: Elaboració pròpia.

El cost mensual d'amortització del crèdit és inferior, en termes

relatius, en els districtes on els residents tenen un ingressos
anuals inferiors a la mitjana de la ciutat.

Per realitzar l'anàlisi territorial per districtes s'ha establert el
supòsit que a cada districte la demanda la constitueixen perso
nes o famílies que ja són residents d'aquell districte. L'aparent
rigidesa d'aquesta hipòtesi queda esmorteïda tant amb les dades
de mobilitat inter-districtes com amb estudis sobre les preferèn
cies de la demanda que mostren una majoritària tendència dels
potencials compradors a mantenir la residència en el mateix dis
tricte, o a situar-se en un altre de categoria sócio-econòmica afí
o lleugerament superior.

De l'anàlisi realitzada s'en desprèn que els residents de Sant
Andreu, Sant Martí, Nou Barris i Sants-Montjuïc -tots ells amb
ingressos inferiors a la mitjana de la ciutat-, són els que han de
realitzar un menor esforç en termes econòmicsper comprar-se
un habitatge en el mateix districte. Aixó és vàlid tant en termes

d'estalvi previ necessari com de cost d'amortització sobre els in
gressos.

A Ciutat Vella, en canvi, la millora de l'oferta nova i els bai
xos nivells d'ingressos disparen el cost d'accés a un habitatge
nou, mentre que en els habitatges de segona mà aquest esforç se

situa per sota de la mitjana.

Cal esmentar aquí l'especial rellevància de la promoció públi
ca -no analitzada en aquest treball- en els districtes amb ren
des més baixes, especialment a CiutatVella, Sants-Montjuïc i
Nou Barris, que ve a compensar, almenys en part, les mancan
ces delmercat lliure.
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VI. Ocupació





Mercat de treball

Actius i ocupats estimats a Barcelona
•,

-

O ats Aturats

31-XII-1986 689.615 563.921 125.694
31-X11-1987 736.025 617.623 118.402
31-X11-1988 729.769 632.692 97.077
31-XII-1989 743.392 672.750 70.642
31-XII-1990 756.083 689.845 66.238
31-XII-1991 724.988 658.693 66.295
31-XII-1992 705.566 636.075 69.491

31-111-1993 711.274 634.791 76.483
30-V1-1993 724.845 646.594 78.251
30-IX-1993 730.315 649.908 80.407
31-X11-1993 734.959 648.623 86.336

31-111-1994 732.835 641.999 90.836
30-VI-1994 738.809 649.632 89.177
30-IX-1994 734.121 645.209 88.912
31-X11-1994 731.591 644.673 86.918

31-111-1995 733.759 648.367 85.392
30-VI-1995 731.442 650.505 80.937
30-IX-1995 733.635 654.806 78.829
31-XII-1995 732.439 656.371 76.068

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la
província de Barcelona i de les dades de població de Barcelona.

En un marc de població activa pràcticament estable, el 1995
ha estat un any de generació d'ocupació en consonància amb
la disminució de l'atur.

Al llarg del 1995, l'atur registrat a Barcelona ha disminuït de
prop d'onze mil persones. Aquesta reducció, de més del 12 per
cent, equival en termes absoluts al que ha augmentat la població
ocupada, atès que la població activa s'ha mantingut pràctica
ment inalterable: 732.439 persones a finald'any, i que represen
ta un augment de menys de mil persones en relació amb un any
abans, a final del 1994. Així, l'atur acaba l'any amb poc més de
76.000 persones, al nivell més baix des de març de 1993, i l'ocu
pació arriba a més de 656.000 persones, el nivell més elevat des
de desembre del 1991.

De fet, l'estabilitat actual de la població activa prové sobretot
d'un equilibri en els fluxos d'entrada i sortida del mercat laboral
dels residents a Barcelona: per un cantó, nova població que pas
sa a formar part de la població activa -les noves cohorts de jo
ves i dones que s'incorporen de nou o per primera vegada al
mercat laboral- i per l'altre, gent que deixa de ser activa -ju
bilacions i desocupats de llarga durada desencantants- i gent
que continua ocupada però que ha canviat de municipi de resi
dència, tot i mantenir en la majoria de casos el lloc de treball on
vivia abans. És un cas que concerneix especialment Barcelona,
que no perd llocs de treball -al contrari- però que pràctica
ment no augmenta -omolt poc- població activa i ocupada re
sident.

Tanmateix, a la vista del conjunt de dades delmercat de tre

ball a Barcelona, hi ha una valoració de les magnituds que no

deixa de cridar l'atenció, i és quan posem l'una al costat de l'al
tra les dades absolutes de població activa i la del nombre de
contractes: per una població activa que, com ho hem dit, és esta
ble i se situa sobre les 732.000 persones, s'han registrat al 1995
més de 421.000 col•locacions o contractes. Són dues magnituds,
que si bé no són comparables strictu sensu, sí que donen una

gran idea del nivell de rotació que hi ha en l'ocupació, ja sigui

Distribució dels contractes registrats l'INEM

Període
1 otal

contractes

Acollits
a mesures

de foment

No acollits

amesures

de foment

1987 220.091 107.702 112.389
1988 291.065 147.458 143.607
1989 328.528 166.999 161.529
1990 350.018 174.760 175.258
1991 379.209 181.460 197.749
1992 368.500 153.474 215.026
1993 268.898 108.080 160.818

,Indefinits

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

Font: Dades de l'INEM facilitades per la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona.

milers de contractes
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I I total acumulat darrers dotze mesos

taxa de variació interanual (%)

-40

perquè les persones tenen períodes seguits de feina i d'atur, ja
sigui pels efectes que hem mencionat amb motiu de l'estabilitat
de la població activa, en el sentit que hi ha una renovació gene
racional al conjunt delmercat laboral. El primer cas, però, és el
més explicatiu, i afecta especialment dones i joves, en el sentit
que són els segments de població ocupada que concentra el ma
jor nombre de contractes temporals o d'altre tipus però en tot
cas de duració definida. A més, l'elevat nombre d'altes i de bai
xes de demandants d'ocupació a les oficines de l'INEMaixí ho
corrobora: prop de 360.000 persones que s'han apuntat a l'atur
al llarg del 1995 -en una o en més d'una ocasió- i més de
370.000 persones que se n'han donat de baixa, la majoria de les
quals per haver trobat feina -prop del 73 per cent- però un 25
per cent pel fet de no renovar la demanda en els períodes esta
blerts.
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Aturats registrats
milers de persones

100

90 -

80 -

70 -
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50 -

40 -

30
-

20
1991 1992 1993 1994 1995

- Total - Homes Dones

La taxa d'atur ha baixat un punt i mig al llarg de 1995
a Barcelona i se situa al 10,4 per cent a final d'any, cinc punts
per sota de la d'Espanya i a set dècimes de la de Catalunya.

Amb el que hem comentat de població activa estable i de dis
minució de la desocupació, és evident que la taxa d'atur també
ha disminuït. A Barcelona, s'assoleix a final del 1995 la taxa més
baixa dels darrers tres anys. El mateix succeeix a la resta d'àm
bits que contemplem, però amb lapeculiaritat que, així com a

Barcelona els efectes de la crisi van trigar més a manifestar-se
en termes d'ocupació i d'atur gràcies a l'efecte retardant dels
Jocs que no a Catalunya o a Espanya, la recuperació també ha
estat posterior a Barcelona, però els seus efectes encara hi du
ren, mentre que als altres àmbits en especial al conjunt d'Es
panya-, la taxa d'atur ja presenta símptomes d'estabilitat. De
fet, entre setembre i desembre de 1995, a Barcelona i la provín
cia encara disminueix tres i dues dècimes respectivament, men
tre que a Catalunya augmenta una dècima i dues a Espanya. Pot
ser que les estructures productives diferents acusin més els efec
tes conjunturals de l'estiu o de final d'any, però el cas és que el
diferencial de les taxes de Barcelona i Espanya s'havia escurçat
durant tot el 94 i els nous primers mesos del 95, però entre se

tembre i desembre, el diferencial torna a augmentar de mig
punt. En resum, que sembla que, un cop més, l'activitat de Bar

celona i el seu dinamisme en sectors diversos i amb bones pers
pectives de creixement fan que la ciutat es recuperi amb més in
tensitat, tot i que l'inici de la recuperació fou més tardà.
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Taxad'atur registrat (%)

31-X11-1987
31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990
31-XII-1991
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993
30-IX-1993
31-XII-1993

31-111-1994
30-VI-1994
30-IX-1994
31-XII-1994

31-111-1995
30-VI-1995
30-IX-1995
31-XII-1995

15,9
13,3
9,6
8,9
9,1
9,9

10,8
10,8
11,0
11,8

12,4
12,1
12,1
11,9

11,6
11,1
10,7
10,4

19,3 18,3 20,9
16,0 15,2 18,8
12,0 11,6 16,2
11,3 10,9 15,6
11,4 11,0 15,6
11,7 11,2 15,5

12,9 12,4 16,7
12,9 12,4 16,5
13,3 12,7 16,4
14,0 13,8 17,6

14,5 14,0 17,9
14,0 13,6 17,1
13,7 12,9 16,5
13,2 12,6 16,5

12,8 12,2 16,4
12,1 11,3 15,6
11,8 11,0 15,2
11,6 11,1 15,1

10 -

8
89

- Barcelona

90 91 92 93 94

- Província Barcelona - Catalunya

95

Espanya

Font: Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, INEM i Enquesta de

Població Activa. Elaboració pròpia.

Als últims mesos del 1995, l'atur disminueix amb més intensitat

a Barcelona que a la Regió I.

Aquest diferencial de Barcelona respecte d'altres àmbits es

palesa si comparem l'atur entre la ciutat i laRegió I, i en parti
cular les seves respectives variacions del darrer trimestre. Així, a
Barcelona la reducció del nombre d'aturats a desembre, tant en
relació amb el de setembre com amb un any abans, és més im

portant que no la del conjunt de les cinc comarques. I aquest di
ferencial és vàlid per a l'atur per sexes, juvenil i per sectors,
amb l'única excepció dels aturats sense ocupació anterior.



Atur registrat a Barcelona i a la Regió I

,

Barcelona Regió I
Atur total

-

•

Atur
,

Atur

fe
Atur juvenil Atur total

_

Atur Atur

ení
Atur juvenil

31-XII-1988 97.077 42.579 54.498 28.596 273.480 110.884 163.195 92.870
31-XII-1989 70.642 28.580 42.062 15.360 206.416 74.521 131.895 54.862
31-XII-1990 66.238 26.886 39.352 13.780 195.864 73.590 122.274 50.237
31-XII-1991 66.295 27.721 38.574 13.721 190.669 74.259 116.410 49.566
31-XII-1992 69.491 32.795 36.696 14.029 198.650 91.927 106.723 53.212

31-111-1993 76.483 37.445 39.038 16.194 220.433 106.830 113.603 62.371
30-V1-1993 78.251 38.471 39.780 16.477 226.181 110.210 115.971 63.785
30-IX-1993 80.407 39.829 40.578 17.678 234.977 115.409 119.571 68.358
31-XII-1993 86.336 44.246 42.090 18.432 251.549 128.739 122.810 70.805

31-111-1994 90.836 47.373 43.463 18.700 260.380 135.052 125.328 70.813
30-VI-1994 89.177 46.591 42.586 17.448 252.254 129481 122.773 65.162
30-IX-1994 88.912 45.934 42.978 17.506 248.612 125.766 122.846 63.829
31-XII-1994 86.918 45.129 41.789 16.806 240.184 121.829 118.355 59.469

31-111-1995 85.392 43.870 41.522 15.889 234.869 116.583 118.286 57.425
30-VI-1995 80.937 41.333 39.604 14.048 222.053 108.681 113.372 51.522
30-IX-1995 78.829 40.001 38.828 13.747 218.621 107.250 111.371 50.820
31-XII-1995 76.068 38.808 37.260 11.121 213.797 106.220 107.577 43.253

,
.

i • ,

• '

.

21 I WI ., ., ... .

31-XII-1988 31.982 4.480 42.468 17.962 108.179 16.313 91.440 56.242
31-XII-1989 25.408 2.789 33.067 9.239 89.895 10.338 74.140 31.196
31-XI1-1990 24.203 2.659 33.454 5.809 88.145 10.689 75.793 20.525
31-XII-1991 23.199 3.063 35.372 4.572 83.178 12.332 78.778 15.833
31-XII-1992 23.785 4.461 37.193 3.956 84.897 18.399 81.342 13.475

31-111-1993 25.666 4.899 41.624 4.183 93.031 20.516 91.109 15.132
30-VI-1993 26.346 5.028 42.531 4.236 95.134 21.007 93.478 15.976
30-IX-1993 26.490 5.143 43.856 4.818 96.777 21.618 97.693 18.280
31-X1I-1993 28.785 5.567 46.312 5.529 103.228 23.635 104.562 19.407

31-111-1994 30.743 5.826 48.134 5.970 106.358 24.283 108.620 20.356
30-VI-1994 30.435 5.571 47.030 5.977 102.614 22.880 105.330 20.684
30-IX-1994 29.786 5.402 46.782 6.769 98.849 22.006 104.425 22.573
31-XII-1994 28.922 5.183 45.611 7.016 94.352 20.892 101.533 22.595

31-111-1995 27.941 4.964 45.277 7.026 90.125 19.380 101.474 23.092
30-VI-1995 26.190 4.819 43.114 6.640 84.343 18.444 96.164 22.331
30-IX-1995 25.072 4.688 42.109 6.779 81.977 18.651 94.680 22.578
31-XII-1995 23.658 4.535 40.906 6.793 78.443 18.471 93.843 22.258

Regió I: A més de les cinc comarques, inclou dos municipis de la comarca de l'Alt Penedès, dos municipis de la comarca de l'Anoia i un municipi de la comarca de la Selva.
Font: Dades de l'INEM facilitades per la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona i per la Direcció General d'Ocupació de la Generalitatde Catalunya.

Variació (°/0)
Barcelona Regió I

31-X11-19951
30-IX-1995

31-X11-1995/
31-XII-1994

31-XII-1995/
30-IX-1995

31-XII-1995/
31-XII-1994

Atur total -3,5 -12,5 -2,2 -11,0
- masculí -3,0 -14,0 -1,0 -12,8
- femení -4,0 -10,8 -3,4 -9,1
-juvenil -19,1 -33,8 -14,9 -27,3

- agricultura -2,8 -5,4 6,1 -3,9
- indústria -5,6 -18,2 -4,3 -16,9
- construcció -3,3 -12,5 -1,0 -11,6
- serveis -2,9 -10,3 -0,9 -7,6

- s.o.a. 0,2 -3,2 -1,4 -1,5

S'arriben a registrar amb aquesta bona conjuntura variacions
realment encoratjadores, com és la disminució de prop d'un 34
per cent de l'atur juvenil barceloní en un any -i que és de quasiel 20 per cent en només els tres últims mesos. El conjunt de les
variacions interanuals a desembre dels diferents segments d'a
tur, però, no es queden curtes, i la majoria d'elles oscil.la entre
deu i el quinze per cent de disminució interanual, i entre el tres
i el cinc per cent en el darrer trimestre. A la Regió I, en general,
les evolucions mantenen la mateixa tònica i signe, però amb
menys intensitat.
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Altes i baixes a les oficines de l'INEM
Motius de les baixes

Període

Col•locació
amb oferta
nominada

Col•locació
amb oferta

genèrica
278.124 13.134 13.0851988 274.561

1989 237.795 269.845 4.980 12.786

1990 169.906 170.149 1.099 13.468

1991 208.714 206.051 1.398 12.690

1992 195.191 185.595 1.290 7.104

1993 259.811 229.067 8.944 4.116

lr. tr. 47.764 39.693 219 855

2n. tr. 63.316 58.211 2.605 1.092

3r. tr. 73.385 69.247 3.026 1.036

4t. tr. 75.346 61.916 3.094 1.133

1994 282.536 289.402 7.384 7.490

lr. tr. 72.521 68.953 2.050 973

2n. tr. 64.336 67.832 1.672 1.170

3r. tr. 66.273 67.866 1.753 1.490

4t. tr. 79.406 84.751 1.909 3.857

1995 357.335 370.723 10.615 21.656

lr. tr. 96.574 100.328 2.265 5.455

2n. tr. 87.847 94.284 3.356 5.801

3r. tr. 94.474 97.182 2.784 5.303

4t. tr. 78.440 78.929 2.210 5.097

Col•locació
sense aport.
document

Contractació
sense oferta

No renovació
de la

demanda Altres

61.843
25.671
8.895
12.724
11.545

2.515
2.338

70
24
83

1.276
978
128
83
87

1.050
140

272
638
0

50.650

89.653
48.634
61.116
55.377

114.158
11.604
30.992
40.474
31.088

164.520
39.091
37.852
37.732
49.845

235.997
67.902
60.716
63.567
43.812

111.432
107.873
75.530
88.554
84.274

78.355
20.816
20.264
21.830
15.445

97.535
22.992
24.076
24.055
26.412

91.765
22.532
22.227
23.268
23.738

27.980
28.882
22.523
29.569
26.005

20.979
3.861
3.188
2.857
11.073

11.197
2.869
2.934
2.753
2.641

9.640
2.034
1.912
1.622
4.072

Font: Dades de FINEM facilitades per la Regidoria de Promoció Econòmica iOcupació de l'Ajuntament de Barcelona.

L'evolució del nombre d'assalariats palesa l'augment
de l'ocupació -també amb més intensitat als últims mesos
a Barcelona- la proliferació de petites empreses.

Dins del tema de l'ocupació, a banda de la seva estimació per
diferència entre la població activa a partir de l'EPA i l'atur re

gistrat, el nombre d'assalariats i de centres de cotització -apar
tir de les dades de l'INSS, de Barcelona, de la Regió I i de Cata

lunya- li poden donar una visió complementària. No és

equiparable amb l'ocupació en la seva totalitat, però sí la seva

evolució. A més, publiquem a partir d'aquest número el nombre
d'assalariats per sectors -a un dígit segons l'antiga classificació
de laCNAE- tant de Barcelona com de la Regió I. A banda
de veure'n la seva evolució, permet de veure el posicionament o
la tendència a l'especialització cap a un sector o un altre dels
dos àmbits geogràfics. Insistim, però, que aquestes dades, con
tràriament a les d'atur, es refereixen a la ubicació del centre de
cotització i no al de lloc de residència de l'assalariat. És, en
aquest sentit, una informació sobre la localització dels llocs de
treball més que dels ocupats.
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Toti aquestes matisacions, el que hem comentat de l'evolució
del darrer trimestre quant a l'atur, és vàlid també pel nombre
d'assalariats: un augment força significatiu a Barcelona per un

augment menys important al conjunt de la Regió I, la qual cosa
vol dir que a la resta de la Regió -un cop exclosa Barcelona
la variació ha estat negativa. De tota manera, cal considerar les
limitacions que ofereixen aquestes dades, ja que si comparem
les dades de desembre de 1995 amb les d'un any abans, l'aug
ment d'assalariats en centres de la Regió I és francament més

significatiu que el de Barcelona.

Finalment, és interessant assenyalar l'evolució del nombre de
centres de cotització, que presenten un augment en els darrers
dos anys força elevat i que correspon, a grans trets, a la segrega
ció en unitats productives especialitzades de part de l'activitat
de grans centres de producció i a la proliferació d'empreses peti
tes, de un o dos treballadors assalariats que tenen una gran ca

pacitat d'adaptar-se almercat i que en cas de necessitat, poden
acudir puntualment a col.laboradors autònoms.



Assalariats i centres de cotització
Assalariats Centres de cotització

Període Barcelona egto IJ1
.

Catalunya Barcelona
- - Regió I Catalunya

1.93 678.369 1.207.805 1.664.960 71.259 134.481 215.384
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

Distribució sectorial dels assalariats

9 999

IV.93 484 9.047 26.297 54.147 52.982 40.084 146.806 31301 93.029 194.609 243
IV.94 435 8.392 25.477 52.865 52.245 38.442 145.346 31.574 100.569 196.689 199
1.95 465 8.294 24.931 51.930 50.582 34.549 142.089 43.153 101.731 196.390 185
11.95 401 8.613 26.208 51.651 50.266 33.554 143.131 42.500 104.707 194.579 87
111.95 388 8.543 25.825 51.498 50.816 31.607 142.478 42.841 105.347 194.400 87
IV.95 337 8.501 25.508 50.736 49.284 30.258 145.314 45.923 106.361 196.685 10

IV.93 1.149 9.982 64.188 76.916 261.176 46.890 115.779132.008 151.488 296.478 625
1V.94 920 9.335 66.600 133.828 153.919 77.200 260.467 48.015 128.362 298.665 551
1.95 1.032 9.199 67.804 138.556 155.122 75.226 263.283 60.684 135.448 299.071 550
11.95 986 9.526 69.648 141.517 156.096 75.627 269.678 61.813 138.338 300.622 201
111.95 997 9.441 68.914 141.079 154.649 72.584 268.491 62.088 139.149 300.984 205
IV.95 928 9.395 68.150 139.581 151.641 69.288 271.037 64.335 139.922 307.352 31

ectors:

Agricultura, ramaderia ipesca 4 Altres ind. manufactureres 8 Inst. financeres, assegurances, serveis a les empreses
Energia iaigua 5 Construcció 9 Altres serveis
Extr. i transf. minerals no energ. Química 6 Comerç, restaurants i hosteleria. Reparacions 999 Sense classificar
Ind. transf. metalls 7 Transports i comunicacions

Nota: Només contempla els centres d
Font: INSS. Elaboració pròpiaa partir
de la Generalitat de Catalunya.

e treball que cotitzenper algun treballador.
de les dades facilitadespel Departament d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona. Apartir de 1994, les dades són facilitades pel Departament de Treball
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