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Presentació

Els resultats de la majoria dels indicadors econòmics que pre
sentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA —referits
bàsicament al primer trimestre d'enguany i en alguns casos amb
un avanç parcial i provisional del segon trimestre— confirmen
els indicis de represa de l'activitat econòmica a la ciutat apun
tats ja en el número anterior a partir de les dades del darrer tri
mestre de l'any passat.

Certament, la majoria dels signes que ens permeten parlar de
reactivació són —llevat d'alguna excepció— encara relativament
febles. Però aquesta feblesa es compensa sobradament per la
presència creixent d'aquests indicis a la majoria de sectors pro
ductius. Fa uns pocs mesos, ens referíem a aquests senyals com
a febles i disseminats entre el teixitproductiu. Amb les dades
encara provisionals del primer semestre es pot afirmar que la re
cuperació es nota a la majoria d'activitats econòmiques i que a

mesura que passen els mesos guanya consistència.

Així, i sense pretendre fer un repàs sistemàtic del sistema
d'indicadors analitzats en aquestes pàgines, cal insistir en la con

juntura expansiva que travessen actualment la majoria de sec

tors industrials de l'àrea de Barcelona, després de gairebé tres

anys de conviure amb taxes de creixement negatives. La Cons
trucció, després de suportar un bienni de forta recessió, amb ta

xes de creixement negatives de dos dígits, ha iniciat una nova

fase expansiva gràcies, especialment, a l'edificació residencial.
Dels diversos subsectors terciaris ens hem de referir en primer
lloc als que ja estan installats plenament en la cresta de l'ona
expansiva, com és el cas del Transport i comunicacions, l'Hoste
leria i restauració, Resta de serveis turístics, Activitat firal i con
gressual, etc.

De la resta del Terciari, cal destacar el conjunt heterogeni
format pels Serveis a les empreses, financers i assimilats. La
consolidació de la represa de l'activitat per part del teixit indus
trial és el pas previ i necessari per rellançar l'activitat d'aquest
conglomerat. Pel que fa al Comerç, possiblement el sector eco
nòmicmés important de la ciutat pel nombre de llocs de treball
que manté, els signes de recuperació del volum de negoci són
encara febles a conseqüència d'una demanda interna de consum

que creix lentament i sense que les expectatives incertes s'hagin
esvaït del tot. En tot cas, les expectatives del sector apunten a

un creixement sostingut, especialment si continua l'excellent
evolució del nombre de contractacions laborals.

Efectivament, el mercat de treball de Barcelona comença a

percebre el creixement de fons de l'economia, amb un augment
espectacular de les contractacions i un canvi de tendència a la
baixa de la taxa d'atur.

En tot cas, per aprofundir en aquests temes, els remeto al tra
dicional seguiment trimestral de la conjuntura econòmica que es

desenvolupa en aquesta publicació. I que en aquest número pre
senta algunes novetats i mancances que cal comentar.D'una
banda, reprenem la difusió de les dades de consum de ciment i
d'inversió industrial registrada després d'un. temps d'absència
d'aquestes pàgines per raons alienes a lanostra voluntat. De
l'altra, en aquest número no es publiquen les dades de transport
de mercaderia pel Port, per no estar disponibles en el moment
de tancar l'edició. Esperem continuar la sèrie a partir del proper
número de BARCELONA.ECONOMIA.
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Entre els indicadors d'activitat industrial disponibles, incorpo
rem a partir d'aquest número el seguiment d'un Indicador Sintè
tic d'Activitat Industrial que ens ha de permetre una visió més
contextualitzada dels resultats de l'enquesta de conjuntura in
dustrial.

Com a darrera novetat a l'apartat dels indicadors, fer esment
d'un article que sota el títol de Preferències dels compradors
d'habitatge a Barcelona, resumeix i analitza alguns dels princi
pals resultats referits a Barcelona d'un estudi recentment publi
cat sobre aquest tema i centrat a les principals àrees urbanes de
Catalunya.

En l'apartat de les monografies, en aquest número 22 de BAR
CELONA.ECONOMIA en presentem tres.

La primera d'elles, anomenada Barcelona, primera ciutat es
panyola per activitat firal, elaborada a partir de la informació
recollida i tractada per l'associació que agrupa les fires espanyo
les (AFE), pretén comparar l'activitat firal de Barcelona amb la
de la resta de ciutats l'any 1993 tant en termes globals —en la

que Barcelona destaca com a ciutat líder i de referència— com a

partir del detall sectorial.

La segona monografia és un article del senyor José Alberto
Zaragoza, Secretari d'Estat de Política Territorial i Obres Públi
ques del Govern Central, titulat El Delta del Llobregat: un pro
jecte d'Estat. En aquest article, l'autor exposa de forma genèri
ca el paper del PDI com a marc d'actuació a les ciutats i de
manera més concreta, el paper de Barcelona com a nus estratè
gic de la xarxa de ciutats i l'Operació Delta del Llobregat com a

nucli principal de l'actuació del MOPTMA a l'àrea de Barcelo
na.

La tercera monografia és un resum de les ponències i inter
vencions a les diferents taules en què es van estructurar les Jor
nades sobre La Barcelona industrial a debat organitzades per
l'Ajuntament el passat mes de març. A més d'un repàs a l'evolu
ció recent i situació actúal de l'estructura industrial de la ciutat,
es va debatre sobre elpaper dels serveis a les empreses, els pro
blemes de mobilitat que genera una determinada estructura
d'usos del sòl, els canvis socials i demogràfics que comporta tot
procés de transformació de la base productiva i el paper de l'ur
banisme en aquest canvi productiu. En conjunt, uns debats rics
per la diversitat dels punts de vista exposats i les propostes plan
tejades, i que sembla convenient difondre per intentar mantenir
viu aquest debat.

En resum, es tracta d'un nou número de BARCELONA.ECONO
MIA elaborat, com la resta, amb la idea de contribuir a un millor
coneixement de l'evolució de la conjuntura econòmica i de l'es
tructura productiva de la ciutat.

Manuel Ludevid
Editor
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1
Premis

Barcelona economia

El passat 6 de juny va tenir lloc al Saló de Cent de l'Ajunta
ment l'acte de lliurament dels premis Barcelona economia en la
seva segona edició. Es va voler aplegar en aquest acte de marcat
caire econòmic, l'atorgament de la Medalla al Mèrit Científic,
en la categoria d'Or, a l'Excm. Dr. Fabián Estapé Rodríguez.

L'acte, revestit de la solemnitat que inevitablement acompa
nya aquestes ocasions, es va caracteritzar per un to entranyable,
barreja de complicitat i sentiment entre el professor guardonat i
la resta de l'auditori. Com es va encarregar de recordar l'Alcal
de, la ciutat té un deute inunens amb el Dr.Estapé. La Medalla
d'Or al Mèrit Científic ve a reconèixer públicament aquest deu
te, però no el salda ni de bon tros.

6

Immediatament abans del lliurament de la Medalla, el Dr. Er
nest Lluch, professor de la Universitat de Barcelona, ex-ministre
i rector de la Universitat Menéndez y Pelayo, i sobretot, alumne
i amic del Dr. Estapé, va fer una breu semblança biogràfica del
professor imestre de tota una generació d'economistes catalans
que avui ocupen càrrecs de màxima responsabilitat en el món de
l'economica i la política espanyoles.

La segona part de l'acte va consistir en el lliurament dels pre
mis Barcelona economia per part de l'Alcalde al representants
de les entitats guardonades: el senyor Lluís Carulla, president
d'Agrolimen S.A., el senyor Yoshifumi Tsubouchi, director exe
cutiu de Sogo Co. Ltd. i José Manuel Basáriez, president de
MEFFHolding.
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Premiç

Barcelona economia

Resolució del Jurat de la segona edició dels premis Barcelona economia

El jurat dels premis Barcelona economia, format pels mem
bres dels Consells de Redacció i Assessor de la revista BARCE
LONA.ECONOMIA, acorda guardonar en aquesta segona edició dels
premis, en lamodalitat d'institucions, a

MEFF Sociedad Holding
de Productos Financieros Derivados, S.A.

Amb aquesta distinció, el Jurat dels premis Barcelona econo

mia vol manifestar públicament la seva reconeixença a aquesta
entitat pel dinamisme i la capacitat d'innovació demostrats al
llarg d'una trajectòria vital encara breu però farcida d'èxits i vis
cuda amb una gran intensitat.

De tots els trets definidors que han caracteritzat la breu tra
jectòria de MEFF Holding, el Jurat en vol destacar tres.

En primer lloc, l'encert de la fusió dels dos mercats originaris
—MEFFSA i MOFEX— en el que avui coneixem com a MEFF

Holding que opera amb dues societats rectores especialitzades
en renda fixa i en renda variable. Sense aquest procés d'unifica
ció molt possiblement avui no estaríem parlant d'un mercat

competitiu a nivell internacional.

En segon lloc, el fort creixement quant a operadors i volum
de contractació experimentat durant els darrers mesos i la cons

tant innovació dels produces han acabat de consolidar el mercat
espanyol de derivats amb seu a Barcelona en posicions capda
vanteres del corresponent rànking mundial. Una mostra d'a
quest reconeixement internacional és que el mes de novembre
del 1993 el MEFF es va convertir en el primermercat europeu
que rebia per part del Tresor Britànic la consideració de «Re
cognised Overseas Investment Exchanges».

En darrer lloc, des de l'Ajuntament de Barcelona es valora
molt positivament la contribució del Mercat Espanyol d'Opcions
i Futurs Financers a la promoció de la ciutat com a plaça finan
cera. En aquest sentit, ens hem de felicitar mútuament de l'èxit
assolit amb la celebració a Barcelona, el passat mes d'abril, de
l'assemblea anual de l'IOMA, organització que agrupa els prin
cipalsmercats de derivats del món.

El Jurat dels premis Barcelona economia, format pels mem

bres dels Consells de Redacció i Assessor de la revista BARCE
LONA.ECONOMIA, acorda guardonar en aquesta segona edició dels
premis, en la modalitat d'empresa, a

Agrolimen, S.A. i a Sogo Co. Ltd.

Amb aquesta distinció a Agrolimen, el Jurat dels premis Bar
celona economia vol manifestar públicament la seva reconeixen

ça a l'esforç d'internacionalització desenvolupat en els darrers
anys per aquest grup empresarial autòcton, amb un merescut re

coneixement a nivell internacional.

El Jurat ha valorat especialment la inversió que recentment

ha desenvolupat a Xina. En la línia d'altres empreses catalanes i
barcelonines, a les que el Jurat dels premis vol fer extensible
aquest reconeixement. Agrolimen, mitjançant el seu «Grup de

Confiteria», aposta per ser present de forma directa en el que
sens dubte constituirà un dels mercats més importants delmón.

Aquesta inversió, estratègica per tal de mantenir l'expansió
futura del grup i per a consolidar-se com una veritable multina
cional europea de nivell mitjà, incidirà positivament en la pro
jecció internacional de la ciutat i especialment de la indústria
alimentària localitzada a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Amb la distinció a Sogo Co. Ltd., el Jurat dels premis Barce
lonaeconomia vol manifestar públicament la seva reconeixença
a l'esforç inversor i a la confiança que aquesta corporació japo
nesa ha dipositat en el futur de Barcelona amb la seva decisiva
participació en la promoció de l'hotel Arts i el seu centre co

mercial i de negocis.

La construcció de l'hotel, un dels edificis més emblemàtics de
la ciutat per la seva arquitectura i localització, i la seva recent

entrada en servei, són senyals inequívocs del dinamisme de Bar
celona i del crèdit que una ciutat emprenedora com la nostra té
entre els grans inversors internacionals.

Juny de 1994
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Monografia 1

Barcelona, primera ciutat espanyola
per activitat firal
Redacció de BARCELONA.ECONOMIA*

* Amb la col.laboració del Departament de Premsa de Fira de Barcelona.





Barcelona, primera ciutat espanyola per activitat firal
Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA una

monografia sobre l'activitat firal espanyola al 1993. Es tracta es

sencialment de dades relatives als diversos salons que han orga
nitzat els membres de l'Associació Espanyola de Fires (AFE) a

setze ciutat espanyoles durant el 1993. Toti que l'AFE acull les
principals institucions i entitats organitzadores de certàmens fi
rals arreu de l'estat, no inclou, en el cas de Barcelona, els salons
organitzats per altres entitats que no siguin Fira de Barcelona,
com ara la Fira del Llibre, el Saló del Còmic o laFira del Disc,
per citar-ne només tres d'entre les més rellevants, o el cas de Sa
lons celebrats al recinte de Fira de Barcelona al 1993 però no
organitzats per ella, com són Interfarma, Intersfashion, Noviaes
paria i Vida Estética. En el cas de Madrid, en canvi, hi ha quatre
entitats organitzadores associades a l'AFE, la més important de
les quals és IFEMA. Per altra banda, Lleida i Reus són les dues
altres ciutats catalanes que compten amb salons organitzats per
entitats associades a l'AFE.

Tot i aquestes limitacions a què hem fet esment, les dades de

I'AFE són ben vàlides per dibuixar el mapa de l'activitat firal
espanyola, i més encara si tenim en compte que les dades han
estat auditades per una companyia externa especialitzada i que
els criteris d'obtenció de les dades són homologables a nivell in
ternacional.

Les dades de l'Associació Espanyola de Fires confirmen
Barcelona com a principal ciutat organitzadora de certàmens
d'Espanya.

En total, han estat 16 les ciutats espanyoles que han organit
zat algun dels 197 salons al llarg de 1993. Hi destaca en primer
lloc, per nombre de certàmens celebrats —independentment de
llur importància—Madrid, que n'ha acollit 41 entre els seus

quatre membres de l'AFE, seguit de Barcelona, amb 33 salons i

de València, amb 25. A continuació, se situen Bilbao, Sevilla i
Alacant. Aquestes sis ciutat concentren 156 dels 197 salons, qua
si el 80 per cent del total.

Aquesta distribució per nombre de Salons, però, no té en

compte les diferències entre ells. Per aixà tractem les tres varia
bles principals relatives a l'activitat firal, que són: la superfície
neta contractada, el nombre d'exposicions i el nombre de visi
tants. En el cas dels expositors, diferenciem entre directes i re
presentats, i en el cas del nombre de visitants, s'inclouen els
professionals identificats i les entrades de pagament, però no els
passis. Tot aixà, sempre que la pròpia organitzadora del certa
men dispossi d'aquest desglossament.

De fet, les bases sobre les quals s'han tractat aquestes dades
corresponen a les que estableix l'UFI (Unió Internacional de Fi
res). La superfície neta abraça l'adjudicada a expositors i a es

tands que tinguin relació amb el tema del certamen, i no inclou
zones de pas ni serveis generals de la Fira. Quant al nombre
d'expositors, els directes són aquells que són titulars de l'estand
contractat i que facturen com a tals amb l'entitat organitzadora,
mentre que els indirectes són aquells que presenten llurs pro
ductes o serveis en un estand d'expositor directe. En general, es
tracta de firmes representades o agrupades en una associació de
productors o similar. Finalment, pel que fa al nombre de visi
tants, s'inclou en el còmput total aquells que han de lliurar a
l'entrada de la fira una invitació numerada —ja sigui gratuïta o

no— o una entrada de pagament. Les invitacions permanents
només es comptabilitzen una sola vegada, independentment del
nombre de visites per a les quals s'ha utilitzat. No es tenen

doncs en consideració els visitants no identificats que han acce

dit gratuïtament al recinte, els passis de visitants d'honor, els
dels expositors, de premsa o de manera general els que corres

ponen a serveis.

Els criteris d'obtenció de les dades són doncs exhaustius i per
meten que siguin homogènies i es puguin agregar, ja sigui per
ciutats, per sectors d'activitat o per qualsevol altre criteri. Així,
hem agrupat en tres quadres i tres jerarquies diferents les ciutats
en funció de la superfície total neta, del nombre total d'exposi
tors i del nombre total de visitants. Paral.lelament, comes co

menta més endavant, hem agrupat en vuit sectors d'activitat els
197 salons, i hem detallat per a cadascun d'ells les principals ciu
tats.
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Classificació segons nombre total d'expositors .

Ilein Total expositors Expositors directes Expositors represe
___

•

, .°0 °A, e

1. Barcelona 18.440 30,3 30,3 9.007 28,5 28,5 9.433 32,3 32,3
2. Madrid 16.441 27,0 57,3 8.717 27,5 56,0 7.724 26,5 58,8
3. València 6.950 11,4 68,8 4.386 13,9 69,8 2.564 8,8 67,6
4. Valladolid 3.093 5,1 73,8 1.054 3,3 73,2 2.039 7,0 74,6
5. Bilbao 3.077 5,1 78,9 1.169 3,7 76,9 1.908 6,5 81,1
6. Saragossa 3.071 5,0 84,0 1.590 5,0 81,9 1.481 5,1 86,2
7. Sevilla 2.130 3,5 87,5 1.213 3,8 85,7 917 3,1 89,3
8. Gijón 2.089 3,4 90,9 733 2,3 88,0 1.356 4,6 94,0
9. Alacant 1.762 2,9 93,8 1.465 4,6 92,7 297 1,0 95,0

10. Lleida 1.011 1,7 95,4 512 1,6 94,3 499 1,7 96,7
11. Silleda 994 1,6 97,1 481 1,5 95,8 513 1,8 98,5
12. Palma 753 1,2 98,3 437 1,4 9752 316 1,1 99,6
13. Reus 379 0,6 98,9 379 1,2 98,4 0 0,0 99,6
14. Ferrol 320 0,5 99,5 266 0,8 99,2 54 0,2 99,7
15. Las Palmas 210 0,3 99,8 135 0,4 99,6 75 0,3 100,0
16. Maó 115 0,2 100,- 115 0,4 100,- 0 0,0 100,-

Total 60.835 100,- 31.659 100,- 29.176 100,-

Barcelona, la primera ciutat d'Espanya en activitat firal quant
a superfície d'exposició...

Independentment del nombre de salons, les dades agregades
per ciutats presenten Barcelona com la primera ciutat del país
quant a activitat firal, tant per superfície com per nombre d'ex

positors com de visitants. Al 1993 aplegà, al llarg dels 33 salons
organitzats per la Fira, quasi 500.000 in2 de superfície neta con

tractada, que representa un 27,4 per cent del total espanyol.
Aquesta xifra queda lluny de la següent ciutat, Madrid, amb
404.746 m2 -un 22,2 per cent del total- i València amb 291.493

Aquests tres primeres ciutats han concentrat el 65,6 per cent
del 1.821.283 m2 de superfície de totes 16 ciutats.

A més, Barcelona és l'única ciutat amb dos salons de més de
50.000 m2 de superfície neta -Construmat i Saló Internacional
de l'Automòbil-, conjuntament amb Gijón -Fidma- i Valèn
cia -FIM. És més, si considerem els grans salons -aquells amb
una superfície superior als 20.000 m2- Barcelona n'aplega nou,
València sis, Madrid cinc, Gijón tres, Saragossa dos, i Valladolid
i Silleda (Pontevedra), un cada una. A Barcelona, es tracta, a
més dels dos salons ja esmentats, de Graphispag, Expoaviga,
Expoquímia, Hispack, Saló Nàutic Internacional, Expohogar i el
Saló de la Infància i la Joventut.
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Classificació segons superfície neta contractada (m2)
Go ul.

1. Barcelona 499.326 27,4 27,4
2. Madrid 404.746 22,2 40,6
3. València 291.493 16,0 65,6
4. Gijón 112.389 6,2 71,8
5. Saragossa 84.336 4,6 76,4
6. Bilbao 82.152 4,5 81,0
7. Sevilla 77.657 4,3 85,2
8. Alacant 76.058 4,2 89,4
9. Valladolid 63.635 3,5 92,9

10. Silleda 43.177 2,4 95,3
11. Lleida 26.644 1,5 96,7
12. Reus 23.547 1,3 98,0
13. Palma 16.157 0,9 98,9
14. Ferrol 13.725 0,8 99,7
15. Las Palmas 4.994 0,3 99,9
16. Maó 1.247 0,1 100,-

Total 1.821.283 100,-

quant a nombre d'expositors, tant directes
com representats...

La Fira de Barcelona, també manté el seu lideratge quant a

nombre d'expositors, tant directes com representats: d'un total
de 60.835 expositors a tot Espanya, Barcelona n'ha concentrat el
30,3 per cent -18.440 expositors-, dels quals un 48,8 per cent
són directes i el 51,2 restant representats.
Quant a nombre d'expositors, les diferències entre Barcelona

i Madrid -ciutats capdavanteres- i la resta de ciutats és encara
més acusada que en termes de superfície contractada, alhora
que s'escurça la diferència entre les dues ciutats, especialment
pel que fa a expositors directes.



Distribució del nombre de salons segons intervals de superfície neta (m2)

<2.000
1.000-

y =,1 Li!,1
30.000-

Barcelona 5 8 4 4 2 4 3 2 33
Madrid 8 10 8 4 3 3 1 4 41
València 7 5 3 2 2 4 1 1 25
Gijón 1 2 1 4

Saragossa 1 1 1 1 1 5
Bilbao 13 3 2 1 2 22
Sevilla 9 4 1 1 2 18
Alacant 6 4 3 4 17
Valladolid 2 3 2 8
Silleda 1 1 3
Lleida 1 2 2 5
Reus 1 1 1 4
Palma 2 4 6
Ferrol 2 3
Las Palmas 1 2
Maó 1

Total 59 48 26 18 13 6 12 11 4 197

Classificació segons nombre de visitants*

1. Barcelona 1.733.303 32,3 32,3
2. Gijón 796.820 14,8 47,1
3. Madrid 623.095 11,6 58,7
4. Valladolid 459.009 8,5 67,3
5. València 319.856 6,0 73,2
6. Sevilla 311.077 5,8 79,0
7. Bilbao 288.940 5,4 84,4
8. Saragossa 270.880 5,0 89,4
9. Palma 137.737 2,6 92,0
10. Reus 106.119 2,0 94,0
11. Alacant 92.607 1,7 95,7
12. Silleda 84.449 1,6 97,3
13. Ferrol 65.822 1,2 98,5
14. Lleida 48.831 0,9 99,4
15. Las Palmas 31.665 0,6 100,0
16. Maó 590 0,0 100,-

Total 5.370.800 100,-
* Sense considerar els passis.

i quant a nombre de visitants.

Per la tercera variable que considerem, el nombre de visi
tants, Barcelona també ocupa el primer lloc de les ciutats espa
nyoles, i a gran distància de les altres: prop de 1.750.000 visi
tants, quan la segona ciutat, Gijón, se situa prop dels 800.000.
Madrid ocupa el tercer lloc, amb 623.000 visitants, i Valladolid
el quart, amb 460.000. És curiós remarcar com en el criteri de
visitants, la classificació de les ciutats varia substancialment en
comparació amb el criteri de superfície i de nombre d'exposi
tors. En especial, per l'accés al gran públic de segons quins sa

lons: el Saló Internacional de que ha rebut més de
825.000 visitants, la Fidma de Gijón, amb quasi 690.000, o la
Fira Internacional de mostres de Valladolid, amb quasi 307.000
visitants.

Amb tot, hem de remarcar que aquesta variable està molt

subjecta a criteris de «popularitat» i tradició de certs certàmens i
per tant amb una repercussió econòmica sobre el teixit indus
trial i en valor dels negocis que poden generar molt diferent en
tre ells i per tant entre ciutats. Es molt diferent, per citar només
un exemple, el Saló de l'Automòbil de Barcelona de Constru
mat, el primer obert al gran públic, i el segon, que tot i cobrir
una superfície molt elevada és destinat principalment a profes
sionals del sector.

Sectors «forts» de Fira de Barcelona: Construcció, Automòbil
i Indústria, comerç, serveis, ciència i tecnologia.
A banda de la classificació de les ciutats, hem agrupat els 197

salons espanyols del 1993 per grups d'activitat, a partir de la
classificació de la pròpia AFE, que diferencia les monogràfiques
en deu grups, des delpunt de vista dels interessos dels visitants,
a més d'altres fires de caràcter general o no classificables. En els
principals grups, hem establert el rànking de les principals ciu
tats segons superfície contractada, a més de les variables de
nombre d'expositors i de nombre de visitants.
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Principals ciutats firals per sectors d'activitat
Exp. directes Exp. Indirectes Total Expositors Visitants

B1 - Tecnologíaagrícola í ramadera

Saragossa 2 45.785 24,1 700 29,2 728 29,0 1.428 29,1 128.751 35,2
Silleda 1 38.189 20,1 377 15,7 353 14,1 730 14,9 71.173 19,4
Barcelona 2 35.177 18,5 633 26,4 653 26,0 1.286 26,2 39.544 10,8
Gijón 1 22.936 12,1 103 4,3 111 4,4 214 4,4 50.540 13,8
Sevilla 1 19.922 10,5 63 2,6 80 3,2 143 2,9 40.856 11,2
Resta 5 28.295 14,9 522 21,8 583 23,2 1.105 22,5 35.222 9,6

Total B1 12 190.304 100,- 2.398 100,- 2.508 100,- 4.906 100,- 366.086 100,-

B3 - Tèxtil, pell, curtits, joies i accessoris

Madrid 14 71.719 40,2 2.059 41,7 471 44,5 2.530 42,2 91.371 38,9
València 4 47.606 26,7 849 17,2 289 27,3 1.138 19,0 33.601 14,3
Barcelona 8 31.984 17,9 1.165 23,6 164 15,5 1.329 22,2 71.185 30,3
Alacant 4 24.604 13,8 679 13,8 134 12,7 813 13,6 34.372 14,6
Resta 2 2.385 1,3 185 3,7 0 0,0 185 3,1 4.513 1,9

Total B3 32 178.298 100,- 4.937 100,- 1.058 100,- 5.995 100,- 235.042 100,-

B4 - Construcció i obres públiques
Barcelona 1 92.463 50,3 1.684 58,8 1.637 57,3 3.321 58,0 194.401 64,6
València 1 29.360 16,0 435 15,2 268 9,4 703 12,3 21.876 7,3
Gijón 1 24.271 13,2 138 4,8 502 17,6 640 11,2 49.422 16,4
Madrid 1 13.924 7,6 138 4,8 235 8,2 373 6,5 7.545 2,5
Resta 3 23.952 13,0 467 16,3 217 7,6 684 12,0 27.824 9,2

Total B4 7 183.970 100,- 2.862 100,- 2.859 100,- 5.721 100,- 301.068 100,-

B5 - Mobiliari i equipament per a la llar

Madrid 4 130.777 49,1 2.194 49,4 1.763 52,5 3.957 50,7 71.042 24,5
València 4 89.827 33,8 1.220 27,5 269 8,0 1.489 19,1 67.763 23,4
Barcelona 7

_ 30.649 11,5 743 16,7 1.212 36,1 1.955 25,1 54.954 18,9
Resta 3 14.870 5,6 287 6,5 114 3,4 401 5,1 96.427 33,2

Total B5 13 266.123 100,- 4.444 100,- 3.358 100,- 7.802 100,- 290.186 100,-

B7 - Transport i tràfic

Barcelona 1 71.487 62,4 377 41,1 n.d. 0,0 377 23,7 825.830 93,7
Madrid 1 19.982 17,4 360 39,2 647 95,7 1.007 63,2 24.164 2,7
Alacant 2 14.291 12,5 78 8,5 29 4,3 107 6,7 15.228 1,7
Resta 3 8.878 7,7 103 11,2 0 0,0 103 6,5 16.547 1,9

Total B7 6 114.638 100,- 918 100,- 676 100,- 1.594 100,- 881.769 100,-

Barcelona destaca com a ciutat organitzadora de certàmens

en diversos sectors ben significatius: en el sector de Construcció
i obres públiques -per la importància cabdal de Construmat,
que triplica la superfície del segon certàmen espanyol en aquest
ram-, en el sector del Transport i tràfic -també per un sol
saló, el de l'automòbil, autèntic saló estrella d'Espanya- i en el
sector titulat Indústria, comerç, serveis, ciència i tecnologia, en el
qual ocupa un destacat primer lloc, amb una superfície total en
set salons que és més de quatre vegades més gran que la de Ma

drid, que acull tres salons en aquest apartat.
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A banda d'aquests tres sectors en quèBarcelona ocupa un

destacat primer lloc, a molta distància de les altres ciutats, tam
bé se situa en segon o tercer lloc en el sector de Tecnologia aví
cola i ramadera i d'animals de companyia -amb Expoaviga i Si
zoo, respectivament-, en el sector del Tèxtil, pell, curtits, joies i
accessoris -els Salons Gaudí, Barnajoia, les Mostres de Teixits i
Pielespaña-, en el de Mobiliari i equipament per a la llar
-amb Expohogar i BCN Regal-, en el sector d'Informació i
comunicacions -els salons d'Informat, Sonimagfoto, de l'Ense
nyament i Liber- i en el sector d'Esports i lleure -el Saló Nàu
tic, Nivalia, El Saló Internacional del Turisme a Catalunya, el
Saló Internacional de l'Esport i el Festival de la Infància.



Principals ciutats firals per sectors d'activitat
,

e ne xp. Indire es Total Expositors Visitants
--:,.................

B8 Informació i comunicacions

Madrid 7 43.675 48,7 936 41,8 1.765 51,6 2.701 47,7 169.913 50,1
Barcelona 4 31.706 35,3 889 39,7 1.040 30,4 1.929 34,1 93.567 27,6
València 1 7.476 8,3 184 8,2 219 6,4 403 7,1 7.083 2,1
Resta 5 6.871 7,7 232 10,4 397 11,6 629 11,1 68.248 20,1

Total B8 17 89.728 100,- 2.241 100,- 3.421 100,- 5.662 100,- 338.811 100,-

B9 - Esports i lleure

Madrid 5 65.120 24,4 1.600 41,2 1.903 38,6 3.503 39,7 154.572 18,0
València 5 64.263 24,1 670 17,2 804 16,3 1.474 16,7 26.772 3,1
Barcelona 5 64.029 24,0 887 22,8 1.535 31,1 2.422 27,5 222.497 25,9
Bilbao 3 25.210 9,5 174 4,5 260 5,3 434 4,9 165.768 19,3
Sevilla 2 13.466 5,0 42 1,1 34 0,7 76 0,9 122.224 14,2
Reus 2 10.297 3,9 93 2,4 0 0,0 93 1,1 41.709 4,9
Resta 9 24.284 9,1 419 10,8 395 8,0 814 9,2 124.482 14,5

Total B9 31 266.669 100,- 3.885 100,- 4.931 100,- 8.816 100,- 858.024 100,-

B10 - Indústna, comerç, serveis, ciència i tecnologia
Barcelona 7 132.216 55,4 2.288 49,3 3.109 60,7 5.397 55,3 169.894 57,7
Madrid 3 32.398 13,6 726 15,6 786 15,4 1.512 15,5 34.714 11,7
València 2 27.686 11,6 465 10,0 222 4,3 687 7,0 30.778 10,4
Saragossa 1 14.602 6,1 334 7,2 437 8,5 771 7,9 12.659 4,3
Bilbao 11 13.601 5,7 388 8,4 413 8,1 801 8,2 20.162 6,8
Alacant 5 12.470 5,2 230 5,0 23 0,4 253 2,6 7.444 2,5
Resta 5 5.668 2,4 210 4,5 129 2,5 339

-

3,5 19.806 6,7

Total B10 34 238.641 100,- 4.641 100,- 5.119 100,- 9.760 100,- 295.457 100,-

A, B2, B4 i C - Resta

Gijón 1 63.971 21,8 464 9,0 652 12,6 1.116 10,8 688.398 39,1
Valladolid 4 49.878 17,0 815 15,8 1.765 34,0 2.580 24,9 369.596 21,0
Bilbao 3 36.741 12,5 571 11,1 1.192 23,0 1.763 17,0 94.148 5,3
Madrid 5 23.903 8,2 631 12,2 102 2,0 733 7,1 67.193 3,8
Sevilla 5 23.809 8,1 615 11,9 476 9,2 1.091 10,5 96.127 5,5
Saragossa 1 22.510 7,7 473 9,2 180 3,5 653 6,3 122.759 7,0
Barcelona 3 9.615 3,3 341 6,6 83 1,6 424 4,1 61.431 3,5
Resta 13 62.485 21,3 1.256 24,3 742 14,3 1.998 19,3 260.636 14,8

Total Resta 38 292.912 100,- 5.166 100,- 5.192 100,- 10.358 100,- 1.760.288 100,-

Total 197 1.821.283 31.659 29.176 60.835 5.370.800

En general, es pot considerar que Barcelona ocupa en quasi
tots els sectors posicions destacades, i únicament en sectors com

ara Restauració i hosteleria o Sanitat, higiene, medi ambient i se
guretat el pes de l'activitat firal de la ciutat ésmarginal o es veu

àmpliament superat per la d'altres ciutats. Tanmateix, hem de
recordar que aquestes dades es refereixen a l'activitat firal del
1993, i que per tant no inclou alguns salons de gran relleu que
tenen lloc en anys parells o de periodicitat superior. En el cas de
Barcelona, el més important seria Alimentària, però n'inclouria
d'altres com Rehabitec, Sonimag, Expotrónica, Expomóbil, Eu
rosurfas, o altres salons de periodicitat biennal o superior.

Tot i aquestes limitacions, el cert és que el 1993 és un any
prou representatiu del mapa firal espanyol, en el qual destaca la
forma clara i en primer lloc, amb una quota del voltant del 30
per cent, la ciutat de Barcelona, tant en superfície, com en nom

bre d'expositors com en nombre de visitants. En qualsevol cas,
aquestes dades posen de relleu que l'activitat firal és una eina
fonamental per al manteniment del pols econòmic de la ciutat,
que ofereix i facilita a tot el teixit empresarial l'oportunitat d'o
brir mercats, de potenciar intercanvis entre empreses, de donar
se a conèixer davant de productors i de clients estrangers, etc.
De fet, l'ampliació del nou recinte Montjuïc 2 al polígon Pedro
sa de l'Hospitalet de Llobregat apunta clarament a aquesta vo

luntat de potenciar l'activitat firal com a instrument de primer
ordre pel desenvolupament econòmic de la nostra ciutat.
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El Delta del Llobregat: un projecte d'Estat

La política de Ciutats.

L'articulació de la xarxa de ciutats a l'àmbit de l'estat espa
nyol constitueix actualment un dels objectius principals del Go
vern, de cara a la consolidació de la integració d'Espanya amb
la resta d'Europa.

Aquesta articulació de ciutats s'ha de desenvolupar a través
d'una jerarquització que asseguri un desenvolupament equilibrat
del territori i eldoti amb un nivell de competitivitat similar al
de la resta d'Europa.

Un dels components més importants en el procés de desenvo
lupament de la política de ciutats des de la perspectiva de la mi
llora de la competitivitat és, sens dubte, la millora de l'entorn
productiu i de la qualitat de vida, posant l'accent, especialment,
en les perifèries de les grans ciutats on, a les acaballes de la dè
cada dels vuitanta, el creixement de l'activitat econòmica ha
desbordat les condicions d'oferta «de ciutat» i ha generat pro
blemes d'escanyament de l'activitat econòmica i ha fet que es

desaprofitessin oportunitats.

La crisi de creixement observada a les ciutats espanyoles s'ha
caracteritzat per la seva escassa adequació enfront de les noves
demandes, a causa de l'esgotament del model territorial i pels
desajustos entre les infraestructures existents i les exigències del
desenvolupament econòmic. Des del punt de vista de la Política
Territorial, es posa de relleu la necessitat d'afrontar el repte de
la renovació i modernització de les infraestructures i en molts
casos, la necessitat de construir-ne de noves, adequades al des
envolupament dels nous processos productius.

Les ciutats són importants pel Govern perquè requereixen
una actuació genèrica per a la resolució de problemes comuns

de reequilibri i modernització tendents a evitar l'asfíxia del seu
creixement.

La xarxa de ciutats és una infraestructura fonamental en l'ar
ticulació solidària de la societat, la garantia de la qualitat de
vida necessària per fer viable un desenvolupament sostingut i el
foment de la competitivitat dels territoris que faciliten la inte
gració i l'eficiència de l'activitat empresarial.

El Pla Director d'Infraestructures (PDI): el marc de l'actuació
a les ciutats.

El PDI estableix un conjunt de programes que suposen un

gran esforç d'actuació a les ciutats, alhora que crea un marc ex

plícit per a la intervenció del Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient (MOPTMA), amb les directrius se
güents:

— Racionalització i coordinació de l'acció del MOPTMA sobre el
medi urbà, mitjançant la canalització de forma unitària les se

ves actuacions en infraestructures a les ciutats, ja siguin de

transport, sòl, habitatge o medi ambient.

— Atenció al medi urbà i natural, procurant la millor integració
possible de les actuacions en infraestructures amb la ciutat i el
seu entorn natural.

— Actuació de forma global, mitjançant la planificació integrada
de territori (estratègies territorials) i el transport (planejament
intermodal).

— Intervenció operativa sobre les ciutats mitjançant el desenvolu
pament d'actuacions estratègiques que impel.leixin el canvi en:
el model territorial, el sistema de transport, el mercat de sòl i
la qualitat del medi.

— Concertació de l'actuació coordinada de les administracions, i
unitària quan ho requereixi la complexitat de les actuacions a

desenvolupar, mitjançant instruments de cooperació (convenis,
consorcis, societats, etc.) i la formulació de plans concertats
per a cada ciutat.

— Optimització dels recursos de les administracions (pressuposta
ris, sòl, etc.), de l'obtenció i aplicació dels recursos europeus i
de la recuperació per a la societat de les plus-vàlues que gene
ra l'obra pública.

Per tal de promoure la Política de Ciutats s'ha creat recent
ment la Direcció General d'Actuacions Concertades a les Ciu
tats, dins l'àmbit de la Secretaria d'Estat de PolíticaTerritorial i
Obres Públiques.
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El Delta del Llobregat: un projecte d'Estat

Quines actuacions es programen per a les ciutats?

Les línies d'intervenció programades són les següents:

—Operacions integrades de transport i urbanisme. Actuacions
estratègiques per a impel-lir la reestructuració de les ciutats.
Actuacions que poden ser de renovació dels nuclis urbans, es
tructuradores del creixement de la perifèria metropolitana o

de rehabilitació d'àrees centrals.

—Desenvolupament dels sistemes de transport intermodal mit
jançant la planificació de xarxes, execució d'intercanviadors,
creació d'un marc estable de finançament, etc.

— Integració de les infraestructures de transport a la ciutat i a
l'entorn natural, en el planejament i l'execució de les noves in
fraestructures imitjançant actuacions de millora en la integra
ció de les existents.

—Millora del medi urbà, per mitjà d'actuacions d'ordenació del
transport i la recuperació dels espais públics, coordinades
ambdues amb la rehabilitació integrada d'àrees urbanes.

— Promoció de sòl urbanitzat per a dinamitzar l'oferta de pro
ductes immobiliaris en sectors de demanda no satisfeta (HPO,
indústria, etc.) i en àrees que requereixen dinamització (actua
cions estratègiques, zones en declivi, etc.).
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Barcelona, punt estratègic de la xarxa de ciutats.

En aquest sentit, l'àrea de Barcelona, per les oportunitats que
ofereix per a configurar-se coma nus de primer ordre en la Xar
xa de Ciutats Europees, es constitueix en objecte d'un noupro
jecte d'Estat.
Barcelona presenta, juntament amb uns avantatges de localit

zació de cara a acollir els fluxos econòmics del Pacífic-Atlàntic,
la Mediterrània i Europa, un volum de concentració d'activitat
econòmica que ens permet apostar per Barcelona com a líder de
la zona de l'Arc Mediterrani i en la connexió del territori espa
nyol amb els principals centres d'activitat europeus.

El MOPTMA, després d'analitzar les potencialitats del terri
tori metropolità de Barcelona i la seva necessitat d'infraestruc
tures, va redactar, l'octubre de 1993, un document titulat «Di
rectrius per al Planejament de les Infraestructures de Transport
a de Barcelona» que desenvolupa la Secció IV del Pla
Directord'Infraestructures, referida al Transport en el Medi Ur
bà.

Amb la documentació mencionada, elMinisteri ha ofert a les
Administracions Territorialsun marc pera la discussió i la con

centració d'actuacions a llarg termini a l'Area de Barcelona. El
plantejament que hom fa parteix de la concertació d'un model
territorial com a marc de referència bàsic de totes les actuacions
en matèria de creació d'infraestructures i accions sobre el terri
tori.

D'entre totes elles destaquen, alnord de la ciutat, l'Operació
Sagrera com a terminal de les línies AVEMadrid-Barcelona i
Barcelona-Montpeller i coma nus de connexió amb el sistema
de rodalia que explota RENFE, i al sud, l'ordenació del neces
sari desenvolupament de les infraestructures que pivoten entre

els municipis de Barcelona i del Prat de Llobregat.



El Delta del Llobrett.at: un projecte d'Ettit Barcelona ecunomia

L'Operació Delta del Llobregat.
La consolidació de la Plataforma Logística del Delta del Llo

bregat, coma nucli principal de l'actuació del Ministeri a l'àrea
de Barcelona, s'ha de percebre comuna actuació de molta en

vergadura, ja que es constituirà en un lloc de potenciació i de
senvolupament d'activitats logístiques, entretament vinculades al
sector del transport, en una concepció moderna d'aquest sector,
i que permetrà incorporar valor afegit a les mercaderies gestio
nades mitjançant eldesenvolupament de processos finals d'ela
boració.

Alhora, i des de la vessant d'actuació en matèria de Política
Territorial, la mateixa construcció de les infraestructures: am
pliació del Port, condicionament de l'Aeroport i en particular
del seu cantó «terra», i les infraestructures terrestres de conne

xió amb les grans xarxes de transport europees, constitueix una
gran oportunitat per a la millora de la perifèria metropolitana.

Efectivament, les mesures positives que hom preveu aplicar
en la línia de recuperació medi-ambiental dels espais naturals de
l'entorn alhora que es construeixen les infraestructures, i la mi
llora de la integració i accessibilitat de les zones urbanes limítro
fes, permet esperar que al sud de l'àrea de Barcelona es desen
voluparà una nova àrea de centralitat amb el suficient atractiu i
capacitat per a dotar-la de la necessària competitivitat de cara al
desenvolupament econòmic de la perifèria.
Des de la perspectiva econòmica, l'abast de l'actuació trascen

deix lamera construcció de noves infraestructures. L'impacte
econòmic de la consolidació i potenciació de la Plataforma Lo
gística derivarà no només de la inversió en capital fix d'infraes
tructures sinó també de la potencialitat del desenvolupament
d'activitats que arrossegarà la pròpia Plataforma al seu entorn.
Les estimacions disponibles ens fan pensar en la previsible crea

ció d'entre 10.000 i 12.000 llocs de treball directament vinculats
a la Plataforma, que poden incrementar-se aproximadament en
uns 6.000 o 8.000 més per l'efecte d'atracció de noves iniciatives
empresarials a la zona delDelta del Llobregat.

L'interès del Govern: desenvolupar un estat cooperatiu.

El conjunt d'actuacions del Ministeri ofereix, a més, una
oportunitat per a la concertació d'actuacions amb totes les Ad
ministracions Territorials, fet que sens dubte constituirà també
un valor afegit per a l'operació en el seu conjunt. D'aquesta
concertació hom n'haurà d'obtenir no només les dotacions ne

cessàries pel territori del entorn, sinó també algunes millores
ambientals tan significatives com poden ser la depuració d'ai
gües per una part important de la població de l'àrea de Barcelo
na i mecanismes de gestió per l'aprofitament, per part de la po
blació, d'espais naturals rellevants.

En definitiva, es tracta d'una operació que exigeix la coopera
ció i que al mateix temps, es pot convertir en model de coopera
ció per la via del desenvolupament del Conveni, el text del qual
s'ha acordat recentment entre el Ministeri, la Generalitat de Ca
talunya, la Mancomunitat de Municipis de l'AMB, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Barcelona i
del Prat de Llobregat.
La distribució de competències en matèria econòmica i terri

torial, conflictiva quant a la seva aplicació, i problema important
del federalisme i el regionalisme, no ha d'ésser un obstacle se

riós a l'hora d'emprendre de forma racional l'acció de govern en

un territori com el delDelta, que exigeix, de totes totes, actuar.
L'exclusivitat de competències d'uns i altres nivells de govern,
s'ha transformat en tots els estats federals moderns en la coopera
ció, reconeixement camps de concurrència i compartint la presa
de decisions i l'execució d'actuacions.
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La Barcelona industrial a debat

Resum de les ponències i intervencions exposades a les dife
rents taules de les jornades que sota el títol de La Barcelona in
dustrial a debat va organitzar l'Ajuntament de la ciutat els dies
16 i 17 del passat mes de març.

Presentació.

Barcelona ha viscut en els darrers anys una transformació ur
bana, econòmica i social de grans dimensions. La ciutat, a més

d'aconseguir una ressonància mundial a través de l'organització
dels Jocs del 92, ha fet un salt endavant extraordinari pel que fa
a dotació d'infraestructures viàries, de transport i de telecomu
nicacions, totes elles bàsiques per afrontar els reptes d'una eco

nomia oberta en el si de la Unió Europea.

En termes de competitivitat urbana europea, Barcelona se si
tua com una de les ciutats capdavanteres. Així ho palesa el rit
me de creixement econòmic de la ciutat al llarg dels darrers
anys, clarament superior al creixement acumulat pel conjunt del
país, i el fet que ara, en la crisi, resisteix millor que la majoria
de les regions espanyoles.

Per tal de consolidar aquesta tendència expansiva, cal preveu
re l'evolució de l'economia i prioritzar aquelles actuacions a l'a
bast de l'administració pública que, juntament amb la iniciativa
privada, donin continuïtat al dinamisme de la ciutat.

En aquest sentit cal potenciar des de l'administració munici
pal aquelles actuacions que, al marge del seu impacte immediat,
facilitin un desenvolupament a llarg termini. Si es vol aconseguir
una ciutat socialment equilibrada i econòmicament diversificada
és necessari que la indústria manufacturera mantingui la seva

presència a la ciutat, per la qual cosa cal donar pas a un tipus
d'activitat de major composició tecnològica i que sigui plena
ment compatible amb les transformacions recents que ha experi
mentat Barcelona.

Resum de la primera sessió.
La base econòmica de Barcelona: la indústria.

La indústria continua sent el nucli vertebrador de l'economia
de l'àrea de Barcelona, malgrat l'intens procés de terciarització
—que no implica necessàriament desindustrialització— comú a

totes les grans metròpolis europees.

Dos dels factors que han incidit en aquest procés generalitzat
de terciarització són:

– La globalització de l'economia i la importància creixent de
l'especialització en determinats espais territorialsmés amples
que lamera ciutat central.

– La tendència creixent cap a la segmentació productiva en la
qual processos que abans es realitzaven dintre de la indústria
ara es subcontracten a tercers, de tal manera que cada cop és

menys clara la frontera entre indústria i serveis alhora que
augmenta la seva interrelació.

L'any 1990 —segons un estudi de la UAB— al voltant del 70
per cent del ValorAfegit Brut (VAB) generat a la ciutat proce
deix del sector serveis, mentre que poc més del 25 per cent és
de caràcter industrial. Pel que fa a l'ocupació, el sector serveis
concentra un 67 per cent del total, per un 26 per cent de la in
dústria.

D'ençà el 1985, i gràcies a l'important augment de productivi
tat, la indústria ha aconseguit mantenir el seu pes relatiu —en

termes de VAB—sobre el conjunt de l'activitat econòmica de la
ciutat. Contràriament, el pes de l'ocupació en el sector serveis
ha augmentat en deu punts percentuals a costa d'un creixement
moltmés moderat de l'ocupació industrial.

Durant el darrer període d'expansió s'ha accentuat l'especia
lització de la ciutat en aquelles activitats econòmiques que gene
renmés valor afegit, com són alguns subsectors del terciari i la
indústria de demanda intermèdia. Amb l'inici de la crisi conti
nua el procés de terciarització a la ciutat, s'accentua la desapari
ció de teixit productiu en aquells sectors industrialsmenys com

petitius, alhora que es manté un major creixement de la
productivitat del sector industrial respecte a la dels serveis. No
cal dir que les activitats manufactureres amb més valor afegit
per ocupat són les que millor aguanten la crisi.

Al llarg del període 1986-1992 els sectors industrials que pre
senten una evolució més positiva a Barcelona són: el Paper, arts
gràfiques i edició; la Química; el de Material de transport i l'Ali
mentació. Aquests sectors són, alhora, els de major presència
actualment a la ciutat, ja que generen, segons dades del 1990,
més del 50 per cent del VABi dels llocs de treball industrial i
ocupen el 35 per cent dels establiments.

En termes d'inversió industrial són també aquestes quatre
branques les que generen un volum més elevat en el període
1986-1992, amb més del 70 per cent del total. Aquest fet vindria
a confirmar que aquestes són les activitats industrials més dinà
miques de la ciutat de Barcelona.

És probable que l'evolució futura d'aquestes branques de
la pràctica totalitat de les restants— passi per un procés progres
siu de desconcentració i especialització que augmentarà els re
queriments d'interrelació entre les empreses.

De la capacitat de Barcelona i la seva àrea d'oferir una àm

plia dotació de factors productius claus que afavoreixin aquest
procés —disponibilitat de sòl industrial de qualitat, àmplia dota
ció d'infraestructures, abundància de factors productius, tecno
logia, xarxes de distribució, etc.— depèn el futur de l'activitat
industrial i econòmica de Barcelona, ja que la provisió de ser

veis a la producció i a les empreses estarà condicionada a l'evo
lució d'aquest procés. En un context industrial on una part relle
vant dels centres de decisió estan situats fora de l'àrea de
Barcelona, que aquests romanguin aquí dependrà dels avantat

ges comparatius que es puguin oferir.
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En aquesta mateixa línia, i amb l'objectiu d'omplir els buits
que deixen les empreses que es desplacen del municipi central
cap a l'entorn metropolità, les característiques que haurien de
complir les activitats industrials interessades a localitzar-se a les
àrees industrials de la ciutat serien:

– Activitats d'altVAB que poden assumir majors costos.

– Activitats per a les quals les rendes de situació siguin determi
nants.

– Produccions no estandaritzades o que corresponguin a fases
molt segmentades de determinades produccions massives.

– Activitats que manipulen inputs i obtenen productes poc volu
minosos.

L'actual estructura industrial de Barcelona s'aproxima a

aquesta definició de sectors en el cas de les Arts gràfiques i de
la Química—fina i farmacèutica. Pel que fa a les altres dues
branques importants a Barcelona, la de Material de transport
està molt condicionada per la incertesa sobre el futur de la plan
ta de SEAT a la Zona Franca, tot i que aquest continuarà sent

un sector predominant a l'àrea de Barcelona. L'Alimentació,
per la seva part, en ser poc compatible amb la trama urbana
però altament depenent de la seva proximitat als centres de con

sum, és de preveure que es traslladi cap a la primera corona me

tropolitana, exceptuant, en tot cas, les empreses ubicades en els

polígons industrials de la ciutat.
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Resum de la segona sessió.
La complementarietat entre indústria i serveis a Barcelona.
Un factor de competitivitat territorial.

La transformació que ha viscut Barcelona els darrers anys ha
implicat també una modificació del seu teixit productiu. Un dels
signes més visibles d'aquesta transformació ha estat el procés de
terciarització de l'activitat econòmica, amb una forta incidència
sobre diversos aspectes de la vida ciutadana.

Malauradament, no hiha dades ni criteris metodològics con
cloents que permetin quantificar exactament la magnitud d'a
questa transformació. Bàsicament, per un problema de definició
i delimitació de la línia fronterera —cada cop més difusa— en

tre activitat industrial i terciària i per la integració creixent de
producte-servei. A grans trets però, es pot afirmar que aquest
procés de terciarització desenvolupat a Barcelona és conseqüèn
cia bàsicament de quatre fets:

– Una millora notable de la dotació i qualitat dels serveis pú
blics, especialment en els camps de l'ensenyament, la cultura,
la sanitat, el benestar social i el transport públic.

Un creixement real de l'oferta de serveis, tant personals com

relacionats amb l'activitat empresarial.
– La ja esmentada segmentació productiva que afavoreix l'exter
nalització de moltes funcions —més o menys perifèriques en

relació amb el procés de producció de l'empresa industrial
que fins aleshores estaven integrades i es comptabilitzaven
com a activitat industrial i ara es consideren terciàries.
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– Una certa relocalització d'empreses industrials des del nucli
urbà cap a l'entorn metropolità, ja sigui perquè la seva activi
tat no era compatible amb la resta d'usos urbans, ja sigui per
les pròpies necessitats o conveniències de l'empresa. Procés
afavorit per l'ampliació i millora de les comunicacions viàries i
la modernització de la xarxa de telecomunicacions i una major
dotació i varietat de sòl i sostre industrial.

Vistos els aspectes que han conformat aquest procés de ter

ciarització a la ciutat, hem de rebutjat necessàriament la idea
—molt estesa a nivell col.loquial— que els serveis han desplaçat
la indústria i hem d'interioritzar la idea que la ciutat necessita
un teixit industrial potent —com a mínim amb un pes relatiu
com el que ara té— integrat i harmoniós amb la rersta d'usos,
que només serà competitiu i viable si és capaç d'interrelacionar
se amb l'oferta de serveis a les empreses que u ofereix la ciutat;
i a la inversa. Una part significativa del terciari amb vocació de
central i localitzat actualment a Barcelona, només es potenciarà
i tindrà futur amb ell la ciutat— si es veu recolzat per un tei
xit industrial potent, proper, modern i dinàmic.

La indústria actual té poc a veure amb la de vint anys enrera.
Tant a nivell de processos i sistemes productius com de requeri
ment d'installacions, de tecnologia aplicada, de formació de la
mà d'obra, d'operativa logística, de disseny del producte, de ges
tió empresarial, etc., la indústria actual es troba en un estadi de
desenvolupament impensable fa tot just unes dècades i és alhora
un primer esbós de la indústria del segle xxi.El que no ha can

viat és la denominació. I això crea molta confusió i diagnòstics
contraposats sobre la conveniència o no de fomentar noves im
plantacions industrials a la ciutat.

L'àrea de Barcelona—la ciutat real en definitiva— necessita
una base industrial forta i consolidada per a créixer i desenvolu
par-se de forma equilibrada. Una base industrial moderna i
compatible amb la resta d'usos residencials. En aquest sentit,
l'àmplia dotació de serveis—a les empreses i a la producció
que concentraBarcelona és un element del tot necessari per a la
viabilitat de la indústria dels propers anys. És, en definitiva, un
factor de renovació de la ciutat i de la seva base econòmica per
la via d'augmentar la competitivitat del territori.

Competitivitat territorial que darrerament presenta canvis
substancials en els factors tradicionalment considerats. Així, l'e
xistència en un territori d'una estructura de costos baixos dels
recursos que afavoreix uns costos de producció reduïts, ja no és

garantia suficient per atreure noves activitats econòmiques ni re
tenir-ne les existents. De les raons que expliquen aquest canvi
cal destacar que la competència es desenvolupa bàsicament per
la via de la diferenciació i en un marc de creixent desconnexió
entre el cost dels recursos i el resultat final; sense oblidar la ten

dència general a la reducció dels diferencials absoluts de costos,
gràcies a una mobilitat creixent dels factors productius i a una
homogeneïtzació dels models de vida. Fins al punt que els cos

tos diferencials ja no són el principal factor de localització de
l'activitat econòmica. La competitivitat d'una estructura territo
rial es mesura cada vegada més per la seva contribució a la qua
litat de l'organització productiva.
És precisament quan les organitzacions industrials ténen més

dificultats per crear avantatges tecnològics duradors, que posen
més l'accent en el valor afegit que representa una determinada
dotació de serveis especialitzats i de qualitat com a font de supe
rioritat competitiva. Dotació de serveis que és alhora un suport
imprescindible per a tota activitat industrial i part creixent d'a
quest mateix teixit industrial.

Aquesta dotació de serveis especialitzats a les empreses
—centrals o estratègics— en un territori—en aquest cas a Bar
celona com a nucli de l'àrea metropolitana— es valorarà més o

menys positivament en funció dels estàndards de qualitat que
ofereixin i del grau de flexibilitat i adaptació als requeriments
específics i canviants que demanda el teixit productiu. Es tracta
ria en definitiva, d'intentar reduir a lamínima expressió allò que
un dels empresaris participants va anomenar el CIE o cost de la
ineficiència exterior, que, a banda del percentatge imputable a

un excés de burocràcia, sovint és producte d'una manca de pro
fessionalitat i rigor de moltes empreses de serveis a la produc
ció, en un subsector immers en una forta expansió, caracteritzat
per una gran mobilitat empresarial i una escassa tradició.

Un factor clau per assegurar aquesta sintonia entre necessitats
de les empreses i qualitat de la dotació de serveis rau tant en els
nivells de formació com en la capacitat d'aprenentatge. formació
que hauria d'ésser bàsicament generalista i interdisciplinària en

una primera fase —abans d'incorporar-se al mercat laboral— i
continuada i més especialitzàda en funció de les necessitats pun
tuals de les empreses. En un nombre creixent d'activitats, cada
dia serà més difícil separar l'època formativa de la vida laboral
de les persones. Possiblement la situació ideal correspondria a

una permanent actualització i revisió dels coneixements profes
sionals al llarg de la vida laboral dels treballadors.
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Aixó ens portaria a afirmar que si la viabilitat futura de les
nostres empreses passa per ser competitives en un entorn d'eco
nomia global, només serà possible obtenir guanys permanents
de competitivitat si hom disposa d'un capital humà amb els mit
jans i la capacitat d'assimilar noves tècniques i d'un entorn em

presarial de serveis a la producció i a les empreses especialitzats
i competitius a nivell mundial.

A partir d'aquestes reflexions, les propostes encaminades a

fer viable una Barcelona industrial potent de cara al segle xxi
des de l'òptica de la creixent interrelació entre serveis i indústria
passen necessàriament per la millora de la formació de la mà
d'obra —adaptació constant de la FP a les necessitats canviants
del món laboral, titulacions universitàries que integrin contin
guts interdisciplinaris o «fronterers» de les actuals, potenciació
de la Formació Continuada i una co•aboració més estreta entre

empreses i universitats a l'hora de planificar els continguts de
l'ensenyament que aquestes imparteixen, primar la formació
dins l'empresa, etc.— a banda d'una major eficiència del sector
públic —reduir el cost de la burocràcia en el total del CIE— per
allò que afecta directament les decisions empresarials.
Resum de la tercera sessió.
Les infraestmctures de mobilitat, factor d'actualització
econòmica de la ciutat.

És un fet cofitrastat l'estreta relació existent entre una localit
zació industrial i el grau de mobilitat que ofereix l'entorn. Una
bona xarxa d'infraestructures i uns serveis de transport adequats
a les necessitats faciliten els assentaments industrials i ajuden
notablement la competitivitat de la indústria. Al mateix temps,
una indústria ben planificada necessita de l'anàlisi coherent de
les condicions d'infraestructura del transport, per tal que a llarg
termini no acabin provocant el canvi o la reubicació.
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Un bon dimensionament de les infraestructures i de la seva

capacitat en relació amb les activitats productives i amb la de
manda de mobilitat que generen és l'única eina per a minimitzar
possibles externalitats negatives produïdes pel sistema de trans

port. Facilitar la mobilitat de les persones, les mercaderies i els
serveis és la millormanera de reduir l'impacte de l'activitat eco
nòmica sobre el medi ambient, i de reduir-ne els costos via una

menor accidentalitat i una reducció del temps invertit en el
transport. Factors tots ells, encaminats a millorar l'eficiència del
sistema i la qualitat de vida dels agents més directament impli
cats.

Des del punt de vista estricte de la mobilitat, la simultaneïtat
espacial d'activitats com ara les comercials i de serveis en gene
ral i les industrials compatibles amb la resta d'usos, a més dels
purament residencials, és francament positiva perquè permet un
ús equilibrat del carrer durant tota la jornada. Si es comparen
les corbes de mobilitat que generen les diferents activitats i usos
que poden cohabitar en un territori, es pot comprovar com ten

deixen a equilibrarse entre sí. D'aquesta manera s'aconsegueix
que les puntes de màxima o de mínima mobilitat en determinats
moments del dia es converteixin en una utilització més compen
sada del carrer. A més, la fluïdesa en la mobilitat permet mante
nir una uniformitat en el temps de viatge, element tant impor
tant com la reducció del temps de transport, perquè permet
planificar les activitats productives i els corresponents serveis de

logística.

En anàlisis prospectives realitzades en les que s'ha simulat
l'impacte que generaria en termes de mobilitat la ubicació d'un
«mix» o barreja d'activitats en zones determinades de la ciutat,
s'ha pogut constatar que la capacitat de la xarxa viària existent
és suficient per absorbir el trànsit estimat. Es reprodueixen pe
rò, els mateixos problemes que a la resta de la ciutat:

– Un dèficit de places d'aparcament i

- La manca de condicions adecuades per a la càrrega i descàrre
ga i la distribució de mercaderies.

En aquest sentit, caldrà treballar en l'elaboració de plans de
previsió d'infraestructures per a la millora de la distribució de
mercaderies a les zones d'activitat industrial i de centralitat co
mercial de la ciutat. Les «microplataformes» com a infraestruc
tures de trencament, emmagatzematge i distribució de càrregues
poden ser una alternativa a considerar.

La Normativa Urbanística Metropolitana hauria d'incloure,
de la mateixa manera que es va fer amb la dels aparcaments, els
criteris per tal que en cas de noves urbanitzacions es prevegi la
construcció de «microplataformes» per a la càrrega i descàrrega.
Tal com s'ha demostrat en el cas dels aparcaments, aquesta ha
estat una mesura amb uns resultats positius sobre els que s'hau
ria de continuar avançant.
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Resum de la quarta sessió.
Els canvis sócio-demogràfics recents. Tendències i accions.

Durant les Jornades s'han analitzat també alguns dels aspec
tes socials i demogràfics que es relacionen amb els canvis de
l'estructura productiva. En aquest terreny cal prendre en consi
deració la Regió Urbana de Barcelona comun espai geogràfic
que s'integra progressivament des del punt de vista del mercat
de treball i del mercat de l'habitatge; integració afavorida pel
desenvolupament de les infraestructures de transport.

La desindustrialització i la desconcentració són dos fenòmens
que comporten un impacte social important. La desindustriali
tzació, d'una banda, entesa coma procés de pèrdua de pes rela
tiu de la indústria, incideix no només en una disminució del va
lor afegit generat, sinó també en la pèrdua de llocs de treball.

La desconcentració de la indústria resulta de l'existència de
creixements diferencials d'aquesta activitat en els diversos àm
bits que integren l'espai econòmic barceloní—municipi, primera
i segona corona metropolitana. L'ocupació industrial localitzada
en elmunicipi de Barcelona perd pes relatiu sobre el conjunt, la
qual cosa respon en part al trasllat de certes empreses cap a la
resta de l'àrea i la regió metropolitana.

A les Jornades s'han analitzat alguns dels impactes socials de
rivats d'aquests processos de desindustrialització i desconcentra
ció.

D'una banda, la polarització social que es produeix per les re
muneracions salarials, molt més homogènies en el sector indus
trial que en el sector serveis, on els extrems són més acusats. La

pèrdua de pes relatiu de l'ocupació industrial pot significar,
doncs, un augment dels desequilibris socials.

D'altra banda, cal destacar els efectes relatius a l'increment
de la mobilitat i l'allargament de la jornada laboral per aquest
motiu. El canvi de localització de les empreses no comporta ne

cessàriament el canvi de residència, però sí que incrementa la
mobilitat en l'espai metropolità. Unamobilitat que perjudica
més aquells treballadors que tenenmés dificultat per canviar de
residència o triar el mitjà de transport.

Finalment, ladesindustrialització o el canvi de localització de
les indústries comporta també un increment de l'atur; sovint de
l'atur de llarga durada perquè els canvis d'activitat o de localitat
no es produeixen quasi mai amb una absorció o relocalització
automàtica dels treballadors. Les implicacions socials d'aquesta
reestructuració industrial són evidents i conegudes: pèrdua d'in
gressos per als treballadors afectats i llurs famílies, reducció del
consum, increment del dèficit públic per augment de la despesa
social —prestacions i subsidis d'atur, prestacions sanitàries,
etc.— i, de forma especial, la necessitat de nova formació per fa
cilitar el canvi de sector o d'ocupació.

Per reduir l'impacte social dels processos de reestructuració
de la base productiva calen intervencions públiques en àmbits
molt diversos i en les ponències s'han destacat algunes línies
d'acció:

– Afirmació del principi de complexitat territorial, definida com

l'absència d'especialització, sempre que les activitats siguin
compatibles.

– Defensa del dret a la ciutat dels qui tenen menor capacitat de
gaudir-la, no només per un principi de justícia social sinó com

una forma de qualificar l'espai urbà.

– Reducció dels problemes funcionals resultants de l'increment
de la mobilitat.

– Afebliment de la pressió sobre el medi ambient i els recursos
naturals de la regiómetropolitana.

Resum de la einquena sessió.
L'urbanisme i el futur de la indústria urbana.

Des de la perspectiva urbanística —un dels instruments més
forts de la política urbana— cal garantir el manteniment del sòl
urbà industrial. El sòl de qualificació industrial de Barcelona és

equivalent a poc més del vuit per cent de la superfície total del
municipi i es concentra en tres zones concretes: Zona Franca,
Sant Andreu-Sagrera i Poblenou.

El manteniment de l'ús industrial en aquestes zones ha de
possibilitar la transformació industrial sense que s'hagi de des
plaçar fora de la ciutat. Aquesta transformació exigeix un sostre

més tecnificat i un ambient més dotat no només d'infraestructu
res viàries, sinó d'equipaments i serveis moltmés complexos.
Aquest suport és bàsicament urbà i amb un grau de centralitat
que proporciona noves possibilitats a Barcelona com a centre

industrial.

Al mateix temps s'ha de garantir la màxima comunicació en

tre el terciari instal.lat a la ciutat i vinculat amb la indústria i
aquesta mateixa. Demanera que cal considerar la frontera entre

terciari i indústria com a molt difusa i permetre la seva convi
vència i contacte.
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La Barcelona industrial a debat

La normativa que regula les implantacions industrials s'ha
d'adaptar a l'evolució tecnològica i a les modificacions que la in
dústria ha tingut en els darrers anys. Cal facilitar la implantació
de la indústria mitjançant la fixació dels paràmetres actuals de
compatibilitat amb el medi i la residència.

En aquest sentit és molt millor considerar la compatibilitat ur
bana des de la perspectiva dels efectes externs de la indústria
que no pas en funció, exclusivament, de les seves característi
ques tècniques o productives.

S'ha de contemplar especialment un nou tipus de promoció
immobiliària per a activitats industrials a la ciutat. A tal efecte,
l'administració municipal pot facilitar millors condicions per al
funcionament del mercat amb el manteniment dels sostres in
dustrials que el planejament permet, però adaptant-los a les no
ves necessitats dels edificis industrials, tecnològicament més
equipats i constructivament més flexibles.
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Principals conclusions.

Del conjunt de reflexions, conclusions i propostes de futur
que han sorgit durant els debats, volem destacar-ne aquestes:

- El futur econòmic de la ciutat i també de la regió metropolita
na passa pel manteniment i la potenciació d'una base producti
va en la que convisquin la indústria i els serveis, aprofitant la
tradicional i àmplia diversificació sectorial del teixit productiu
de Barcelona i la creixent simbiosi entre producte i servei.

- El manteniment de l'ús industrial de les zones així qualificades
esdevé estratègic per tal de facilitar i potenciar la transforma
ció de la indústria actual per fer-la més flexible, amb un major
component tecnològic, no contaminant i menys consumidora
de sòl.

- La transformació industrial s'ha de fer a partir de la dinàmica
de la pròpia indústria i no sobre l'expectativa de revaloració
del sòl. Això proporcionamés temps de maduració i no expul
sa la indústria tradicional, alhora que s'evita lageneració d'un

tipus d'aturat difícil de recol.locar.

- L'ús industrial i especialment la mixtura d'activitats absorbeix
menys infraestructures de transport—o en fa un ús més racio
nal— que altres usos exclusius i és perfectament compatible
amb els usos residencials.

- Al mateix temps, l'estructura sócio-demogràfica que resulta de
la compatibilitat entre activitats industrials i altres usos, resulta
més diversa i menys segregadora que la derivada d'altres es

tructures més especialitzades.
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Síntesi

Quadre de síntesi

Període

Darrera
dada

disponible

lr.tr.94 783,1
lr.tr.94 560,0

lr.tr.94 704
lr.tr.94 6.337

lr.tr.94 698
lr.tr.94 5.428
lr.tr.94 266.774
lr.tr.94 7.662

31-XII-94 881,7

lr.tr.94 2.183
lr.tr.94 1357
lr.tr.94 826
lr.tr.94 12.867

feb.-abr. 1.137
feb.-abr. 540
feb.-abr. 376
feb.-abr. 82
feb.-abr. 39
feb.-abr. 100

Acumulat darrers
12 mesos

Activitat productiva
Consum d'electricitat (usos cials-ind.) (Gwh)
Consum aparent de ciment (prov.) (milers tones)
Construcció d'habitatges

- Iniciats
- Projectes d'habitatges visats (prov.)
Obra nova prevista a les Ilicències d'obres

aprovades:
- Habitatges
- Places d'aparcament
- Superfície total (m2)
Conferències telefòniques internacionals (milers)
Línies telefòniques en servei (milers)
Aeroport. Trànsit de passatgers

- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)
Tràfic de mercaderies (tones)
Pemoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total

- Negocis
-Turisme
- Fires
- Congressos
- Altres

-4,1

48,2
27,8

-19,7
87,0

-11,4
16,9
-0,3

6,1
7,2
4,4

-16,7

12,0
-12,6
149,0
20,6

-54,1
7,5

L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant
el primer trimestre de 1994.

A diferència de trimestres anteriors en què el predomini de
signes negatius entre les taxes de creixement reflectia una con

juntura recessiva sense pal.liatius, amb el canvi d'any el panora
ma s'ha modificat lleugerament. I no és tant pel fet que s'hagin
diversificat els signes, sinó pel notable canvi d'expectatives que
s'ha produït. Que, tot cal dir-ho, s'ha anat imposant amb no po
ques dificultats.

Aquest canvi d'expectatives ha anat acompanyat d'un canvi
de tendència, començat a gestar a la segona meitat de l'any 1993
i que enguany, durant el primer trimestre, s'ha traduït en un

augment del PIB tant a nivell de Catalunya com d'Espanya.
Augment propiciat directament per una reorientació d'algunes
de les grans línies de política econòmica seguides pel Govern
fins les passades eleccions. Línies d'actuació basades actualment
en una pesseta menys forta per tal d'afavorir les exportacions i
el turisme i moderar elprocés de deslocalització industrial; una
política decidida de contenció del dèficit públic i la inflació per
tal d'abaratir el preu del diner i una reforma del mercat de tre

ball tendent a liberalitzar-ne les modalitats de contractació i
abaratir l'acomiadament.

3.212,4
2.223

2.565
24.108

2.590
19.971

1.148.972
30.447

9.780
5.797
3.983
54.907

4379
2327
1.450
134
126
342

-6,9
-3,7

-6,3
13,9

12,0
104,9
26,0
7,4

-2,3
-3,8
-0,4
-24,0

5,0
-0,6
85,4
-53,3
-43,0
-36,5

-6,7
-13,7

-17,1
3,9

52,1
82,2
47,7
2,0
0,6

-3,9
-6,8
0,8

-21,7

-2,5
2,6
21,4
-7,0
-18,1
-47,4

Persisteix la tendència a la baixa

Esperançador canvi de tendència
Es confirmen plenament les expectatives de
recuperació de l'activitat avançades a final del 1993,
especialment a l'àmbit metropolità
Creixement espectacular del nombre de places
d'aparcament previstes, alhora que el nombre

d'habitatges i el sostre total moderen el seu
creixement. L'evolució és, però, positiva en termes
globals
Evolució molt positiva que confirma la creixent
oberturade Barcelona al món

L'augment d'usuaris a la línia Barcelona-Madrid a

partirde l'entrada de nous operadors i la rebaixa de
les tarifes explica el dinamisme del trànsit interior,
mentre que Pintemacional es manté a l'alça

Augmenta més el nombre de pemoctacions que el de
visitants. Aquest lleuger increment de l'estada mitjana
es deu bàsicament a l'augment espectacular del
nombre de turistes. Contràriament,disminueix el
nombre de visitants per negocis i, de forma puntual,
el d'assistents a congressos

La majoria dels indicadors macroeconómics confirmen que el
canvi de tendència cap a una certa represa econòmica ja s'ha

produït i s'està consolidant. No és menys cert però, que per a
una bona part de la població la realitat encara no és aquesta.

Possiblement s'hagi d'imputar a la tipologia d'alguns dels ob
jectius d'aquestes polítiques ladificultat per fer creïble el canvi
d'expectatives. Així, si bé la forta devaluació de la pesseta ha
permès que els nostres productes guanyin competitivitat a la
majoria dels nostres mercats d'exportació i obrir-ne de nous, pot
ser aprofitada també per ajornar novament canvis en els proces
sos productius a nivell empresarial que incorporin guanys de
productivitat permanents. Al mateix temps, el procés de deva
luació ha afegit tensions inflacionistes suplementàries en un mo

ment de recessió, amb el corresponent impacte negatiu sobre
rendes i capacitat adquisitiva d'una àmplia majoria de la pobla
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Quadre de síntesi (continuació)

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)
Taxa d'atur registrat (Barcelona ciutat) (%)
Taxa d'atur registrat (Barcelona prov.) (%)
Taxa d'atur registrat (Catalunya) (%)
Taxa d'atur registrat (Espanya) (%)
Atur total registrat (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes registrats per l'INEM

- Acollits a mesures de foment
- No acollits a mesures de foment

Estalvi, consum ipreus
Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

(prov.) (milers de milions de ptes.)
Crèdits del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions termies)
Escombraries recollides (milers tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (prov.) (%)

Catalunya (%)
Espanya (%)

Darrera Variació
%

1,2

Acumulat darrers
12 mesus

1993/
1992

31-111-94
31-111-94
31-111-94
31-111-94
31-111-94

641.990
12,4
14,5
14,0
17,9

2,0

31-111-94 90.836 18,8 24,2
31-111-94 47373 26,5 34,9
31-111-94 43.463 11,3 14,7
31-111-94 18.700 15,5 31,4
31-111-94 5.970 42,7 39,8
lr.tr.94 150.620 128,9 353.729 5,8 -27,0
lr.tr.94 65.759 132,9 145.609 9,2 -29,6
lr.tr.94 84.861 125,9 208.120 3,6 -25,2

31-111-94 8.935,3 12,3 977, 11,1

31-111-94 5.906,7 0,0 2, -1,8
lr.tr.94 444,8 1,7 1.556, 1,2 1,6
lr.tr.94 982,7 3,2 2.632 1,0 -0,9
lr.tr.94 167,6 -3,1 660, -2,1 -1,3
lr.tr.94 34.448 4,2 137.546 -20,5 -29,4
lr.tr.94 1,3' 1,53 5,04 5,2
lr.tr.94 1,2' 1,4' 5,04 5,3
lr.tr.94 1, 1,31 5,04 5,0

(A) s/mateix període any anterior.

(B) taxa de variació interanual.

' Dades provisionals.
Variació absoluta darrers 12 mesos.

' Variació acumulada març 1993/desembre 1992.
' Variació acumulada març 1994/març 1993.

Creixement moderat de l'ocupació
Augment general de les taxes a tots els àmbits, encara
que amb intensitats diferents. El diferencial entre
Barcelona i la resta d'àmbits s'ha reduït lleument

Malgrat l'increment del nombre d'aturats, el ritme de
creixement s'ha desaccelerat de forma notable,
especialment entre els joves. L'atur masculí i
especialment el de llargadurada, han estat els
col-lectius més afectats durant el trimestre
Els primers símptomes de reactivació ¡les noves

modalitats de contractació expliquen aquest canvi
radical de tendència

Creixement afavorit per la incertesa econòmica i
l'atonia de la demanda de consum

Reactivació molt febleper segon trimestre consecutiu
Esmanté la feblesa del creixement
Evolució en linia amb els símptomes de reactivació
Esmanté l'estancament del consumprivat
Creixement per sota de les previsions
Els preus de consum es resisteixen a baixar. Els

productes importats i els preus agraris s'apunten com

a principals responsables

D'altra banda, la contenció del dèficit públic ha passat per un
augment de la pressió fiscal directa i continuarà possiblement
per noves retallades pressupostàries en alguns dels serveis i

prestacions de provisió pública que hom inclou dins la denomi
nació genèrica d'estat del benestar. Sense oblidar que coma

contrapartida a aquestes renúncies per part de la població, s'ofe
reix la creació de milers de llocs de treball -les dades dels dar
rers mesos semblen avalar-ho- amb unes condicions d'elevada
precarietat en comparació amb les pre-existents.

Sense necessitat d'entrar en més detall, la situació descrita
ajuda a entendre les reticències d'un segment important de la
població a considerar que els primers i febles símptomes de re
presa econòmica apunten a un canvi decisiu de tendència i d'ex
pectatives. El creixement dels dipòsits del sector privat en el sis
tema bancari i l'estancament de la demanda de crèdit posen de
relleu aquest fet.

L'exportació i la necessitat de reposar estocs es manifesten com

els varitables motors de creixement de l'activitat industrial.

Així, entre els indicadors d'activitat econòmica de la ciutat i
regió metropolitana que presenten una evolució clarament a
l'alça destaquen els relacionats més directament amb l'activitat
industrial. Els resultats de l'enquesta de conjuntura industrial
del primer quadrimestre d'enguany són rellevants en aquest sen
tit. Es registren increments significatius pel que fa a ritmes de
producció i especialment de vendes, alhora que es redueix signi
ficativament el nivell d'estocs.
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En la mateixa línia, el consum d'electricitat per a usos comer

cials-industrials, sense arribar a recuperar el nivell d'un any
abans, registra una reducció més moderada que en trimestres
anteriors. El consum de gas canalitzat també ha evolucionat a
l'alça.

La incipient recuperació de l'activitat industrial i les expectati
ves d'un bon any turístic disparen les taxes de creixement de les
contractacions laborals a l'empara de la nova normativa.

En termes d'ocupació, el canvi de tendència de l'activitat eco
nòmica es fa palès en un augment espectacular de les noves col
locacions, segons les contractacions registrades. Cal destacar pe
rò, quemalgrat l'expansió del nombre de contractacions durant
el trimestre -un augment que ha fregat el 130 per cent en rela
ció amb el mateix període d'un any abans- l'atur registrat ha
continuat augmentant. Aquest fer sembla confirmar la impressió
avançada amb anterioritat sobre la precarietat de les noves col
locacions i el fet que una bona part d'aquestes contractacions
són renovacions de contractes temporals i ocupació de persones
efectivament desocupades i inscrites a l'INEM com a deman
dants d'ocupació però no com a aturats per l'especificat de la
seva demanda. Amb independència d'un moderat creixement de
lapoblació activa.
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1991 1-992 lr. sem. 93

La construcció residencial confirma les bones expectatives de

trimestres anteriors.

La represa dels nivells d'activitat econòmica a la ciutat s'ha
mantingut i fins i tot ha augmentat en el sector de la Construc
ció, especialment en el subsector residencial. Així, a més de
l'augment del consum de ciment, el nombre d'habitatges iniciats
durant el trimestre ha augmentat prop d'un 50 per cent en rela
ció a un any abans, mentre que els projectes visats a nivell pro
vincial ho han fet en gairebé un 30 per cent. L'evolució del
nombre d'habitatges previstos a les llicències d'obres aprovades
no sembla suficient per garantir creixements d'aquesta magnitud
a mitjà termini però sí per a mantenir un nivell d'activitat sos
tingut als nivells actuals.

saldos Evolució de l'activitat industrial
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Producció Vendes Vendes Preus de Estocs de
interiors exteriors venda prod. elab.

Imi març-abril 1993 març-abril 1994

A banda de la recuperació de l'activitat industrial i de la cons

trucció, el conjunt dels seveis manté, en la línia dels darrers tri
mestres, uns ritmes de creixement notables, especialment en
Transports i comunicacions i al sector d'Hosteleria i restauració.
Així, tant el trànsit de passatgers per l'aeroport com la demanda
de serveis telefònics han registrat augments elevats durant el tri
mestre, reflex, en definitiva, de l'augment general d'activitat a la
ciutat.

L'augment del nombre de turistes que han pernoctat a la ciutat
fa preveure que aquest serà un any relativament bo pel sector
hoteler i restaurador de la ciutat. Especialment pel volum d'ocu

pació que generarà.

El primer quadrimestre d'enguany ha estat força positiu pel
conjunt del sector hoteler de la ciutat en termes d'evolució del
nombre de pernoctacions. Gràcies a la coincidència d'un seguit
de factors prou coneguts —només cal recordar la ja esmentada
devaluació de la pesseta i l'interès que Barcelona ha despertat a
la resta del món arran dels Jocs— el nombre de turistes que han
pernoctat a la ciutat ha accentuat la tendència expansiva de
l'any passat. A més dels turistes, l'activitat firal també ha gene
rat un major nombre de pernoctacions. Contràriament, el nom
bre de visitants per negocis que han pernoctat a la ciutat ha dis
minuït lleument, alhora que s'ha de matisar l'evolució negativa
del nombre d'assistents a congressos pel fet que es compara
amb un període excepcional.

Els indicadors de consum són els que, fora de comptades ex

cepcions, presenten una evolució menys positiva. Els resultats
avançats per diferents fonts comercials reflecteixen una notable
recessió del consum privat. La persistent reducció del volum
d'escombraries recollides sembla avalar-ho. El consum d'energia
elèctrica també manté la tendència de creixement moderat de
l'any 1993.
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Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles

Acumulat darrers 12 mesos

Construcció d'habitatges
- Projectes d'habitatges visats (prov.)

Aeroport. Trànsit de passatgers
- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)

Tràfic de mercaderies (tones)
Atur total registrat (persones)
Consum d'electricitat (Gwh)

- us domèstic
- us comercial-industrial

Escombraries domiciliàries recollides (milers de tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Catalunya (%)

Espanya (%)
Transport públic urbà (milers de viatgers)

- Xarxa Metro
- Xarxa Bus
- FCG

abr.-maig 94 5.057

2n.tr.94 2.711
2n.tr.94 1.616
2n.tr.94 1.094
2n.tr.94 14.256
30-VI-94 89.177

abril 94 137,4
abril 94 246,9
2n.tr.94 166,7
2n.tr.94 40.732
2n.tr.94 0,6'
2n.tr.94 0,7'

abr.-maig 94 40.217

abr.-maig 94 31.096
abr.-maig 94 3.170

(A) Variació sobre el mateix període de l'any anterior (%) ' Dades prov'sionals.
(B) Taxa de variació interanual 2 Variació mateix període any 1993.

3 Variació interanual

26,8

5,6
6,6
4,2

-7,1
14,0

-7,7
-11,3
-3,8
2,3
1,22
1,02

-8,2
6,2

-3,6

25.176

9.925
5.898
4.027
53.822

1.544,8
3.179,2
654,2

138.457

238.478
173.248
17.730

19,5 3,9

-0,4 -3,9
-0,5 -6,8
-0,3 0,8
-23,5 -21,7

24,2

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

-11,5 -29,4
4,43 5,2
4,73 4,9

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

-7,9 -4,1

Els ajuts públics a la renovació i modernització del parc de tu
rismes comença a incidir en un augment del nombre de matricu
lacions.

Un comentari a part requereix l'evolució de les matriculacions
de vehicles. Després d'un 1993 especialment dolent en termes

de matriculacions de vehicles, les dades del primer trimestre
d'enguany reflecteixen un incipient i feble canvi de tendència
que previsiblement s'accentuarà durant el segon i tercer trimes
tres gràcies alpla d'ajuts de l'Administració Central per afavorir
la renovació i modernització del parc automobilístic i a les polí
tiques promocionals dels fabricants. En tot cas, els resultats pot
ser no seran tan espectaculars com es podria esperar pel fet que
la demanda de determinats tipus de vehicles especialment indus
trials i de càrrega, a més de les motocicletes, no presenta signes
de reactivació.
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Un aspecte positiu d'aquesta atonia de la demanda de consum

seria l'impacte que ha tingut i té en la relativa contenció de
l'evolució dels preus de consum. Especialment a Barcelona i Ca
talunya, més que al conjunt d'Espanya. Si bé en termes intera
nuals aquest efecte encara no es manifestava plenament a prin
cipi d'any per l'impacte de la inflació importada coma

conseqüència de les devaluacions, a partir de l'estiu és d'esperar
una retallada significativa de la taxa de creixement interanual de
l'IPC.
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Inversió industrial registrada

Distribució sectorial de la inversió
industrial registrada a la Regió I (1993)

(10,6%) (15%) (8,2%)

(79,7%)

El Energia i Aigua Extractives iQuímica
Transformats metàl•lics •Altres indústries manufactureres

Nota introductòria.

Reprenem en aquest número l'anàlisi de la inversió industrial
registrada a Barcelona i la Regió I. Aprofitarem, ara que tan
quem un parèntesi de més d'un any sense aquestes dades, per
fer, abans que res, dues precisions sobre les seves limitacions: en
primer lloc, és acceptat que la inversió declarada al registre In
dustrial suposa només una part del total d'inversions realment
efectuades, i està, per tant, infravalorada (segons el Registre In
dustrial, «la infravaloració pot ésser compresa entre un factor 3 i
4 inferior a la real»). En segon lloc, els processos d'inversió in
dustrial acostumen a tenir un període de maduració llarg par
cialment lligat al volum i tipus d'inversió, la qual cosa pot pro
vocar un desajust temporal entre la seva realització i la
inscripció al Registre; per tant, no sempre és encertat considerar
aquestes dades com un indicador de conjuntura. Un cop asse

nyalades aquestes limitacions, cal atorgar-los crèdit en dos as

pectes importants, com són la informació que ofereixen sobre la
distribució sectorial i geogràfica de la inversió industrial, i l'evo
lució d'aquesta distribució. Atenent-nos a aquestes considera
cions, realitzarem una lectura de les dades de l'any 1993, em
marcada en el context de les xifres dels darrers anys.

La inversió industrial a la Regió I durant el 1993 concentra més
del 70 per cent del total de fluxes registrats a Catalunya.

Durant el 1993, el volum d'inversió industrial registrat a la

Regió I ha superat els 190.000 milions de pessetes. Pel conjunt
de Catalunya, ha arribat als 263.000 milions. En relació amb
anys anteriors, aquest fluxos d'inversió suposen una flexió a l'al

çamolt important, amb augments realment extraordinaris—su

periors al 250 per cent en el cas de la Regió I. El motiu d'aquest
creixement inesperat per la quantia i el moment en què es regis
tra— l'hem de cercar en el registre d'un expedient corresponent
a una empresa de material de transport que havia realitzat la in
versió amb anterioritat a la data d'inscripció al registre; es tracta
de l'empresa SEAT i de la seva instal.lació a Martorell (resta
comptabilitzada, doncs, com a ampliació).

Inversió industrial registrada

1990-9

Barcelona Noves

Ampliacions
Total

Regió I Noves

Ampliacions
Total

Catalunya Noves

Ampliacions
Total

7.687
9.553

17.240

41.457
28.378
69.835

61.931

59.215
121.146

5.683
15.990
21.673

42.370

53.329
95.699

69.374
114.632
184.006

5.156
16.274
21.430

40.769
206.454
247.223

97.095
279.161
376.256

Font: Tots els quadres igràfics s'han reali zat amb les dade del Registre Industrial facilihdc,
pel Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat.

Inversió industrial registrada

(41,8%)

1987-90

(14,9%)

Barcelonès

(38,9%)

1991-93

(5,9%)

(43,3%) (55,3%)

Resta Regió I • Resta Catalunya

La distribució territorial de la inversió registrada en els dar
rers anys mostra com la Regió I és la principal destinatària dels
fluxos d'inversió que es registren a Catalunya. I ho és demane
ra creixent gràcies a la inversió del sector de l'automòbil, tal
com es pot apreciar als gràfics adjunts. Un apropament a la dis
tribució per grans sectors de la inversió durant el 1993 mostra
com és la Indústria transformadora dels metalls i la mecànica de
precisió la que atreu més inversió, ja que concentra el 80,6 per
cent dels fluxes inversors. En canvi, pel que fa al nombre d'ex
pedients, la Resta d'indústries manufactureres concentra més de
la meitat del total dels registrats. En particular —si analitzem a

nivell de subsectors—, i a banda de l'esmentada inversió en el
sector de l'automoció, destaca la Indústria química, amb més de
dotze mil milions d'inversió; la Fabricació de productes metà1-
lics és el subsector que registra un major nombre d'expedients
—principalment noves inversions—, en concentrar el 18,6 per
cent dels expedients registrats. Dintre de la Resta d'indústries
manufactureres destaca la Transformació de cautxú i plàstics i
l'Alimentació i begudes; val a dir que aquest darrer és un dels
sectors —un dels pocs— que va presentar unaevolució global
ment positiva durant el 1993. La recuperació de la demanda in
terna detectada durant els primers mesos d'enguany i el bon
comportament del sector exterior són un bon primer pas per la
represa de la producció industrial, la qual cosa pot facilitar que
aflorin nous projectes d'inversió i alguns dels ajornats en els da
rrers anys a causa d'unes expectatives empresarials a la baixa.
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Evolució de l'activitat industrial

Ifidicador sintètic d'activitat industrial

L'evolució de l'indicador de clima industrial revela un augment
de la confiança dels industrials catalans en la recuperació
de l'activitat de les seves empreses.

A partir de la informació facilitada per la Direcció General
d'Indústria de la Generalitat presentem en aquest número un
riou indicador que pretén sintetitzar en un sol valor l'evolució
de l'activitat industrial. L'indicador de clima industrial resumeix
les opinions dels empresaris sobre l'evolució del sector industrial
a partir dels resultats de l'enquesta de conjuntura industrial que
elabora el Ministeri d'Indústria i Energia. Les dades de la Unió
Europea provenen de l'Enquesta Mensual de la Indústria Manu
facturera de la Comissió de les Comunitats Europees.

A tall de resum, comentarem breument la idea que presideix
l'elaboració de l'indicador de clima industrial. A partir de les

respostes donades pels empresaris (catalans, espanyols o euro

peus, segons els casos) en les enquestes mensuals d'opinions em

presarials es sintetitza en un únic valor global els resultats refe
rents a tres variables: producció, estocs existents i vendes
previstes. L'indicador sintètic s'obté de la mitjana dels saldos de
les opinions empresarials sobre elnivell de la cartera de coman

des total, el nivell dels estocs de productes elaborats canviats de
signe i la tendència de la producció. (Per conèixer a fons lame
todologia emprada, consulteu la publicació Clima Industrial a
Catalunya, que elabora la Direcció General d'Indústria).

Si passem a analitzar l'evolució recent d'aquest indicador,
veiem comdurant els primers mesos d'enguany ha augmentat
força la confiança dels empresaris envers la recuperació de l'ac
tivitat industrial. Malgrat que encara prevaleixen els signes ne

gatius, els valors assolits en els primers mesos d'enguany són
molt més positius que qualsevol dels registrats en els darrers dos
anys. I són progressivament més positius; és a dir, la represa és

ferma i consistent, malgrat que els indicadors d'activitat real es
mostren encara remisos a mostrar-se clarament positius. Aques
ta confiança es fonamenta per la recuperació d'una part de la
demanda; mentre que el mercat interior no mostra signes clars
de recuperació, la fortalesa de la demanda exterior s'ha conver

tit en la protagonista d'aquesta recuperació de la cartera de co
mandes: durant els primers mesos d'enguany les exportacions
han mantingut el ritme expansiu i han tornat a augmentar. Cal
drà esperar que les tensions en elsmercats financers i de tipus
de canvi no incideixin negativament en les vendes a l'exterior.
La recuperació delmercat interior especialment la demanda
d'inversió— s'imposa, doncs, com a necessària per una expansió
sostinguda de la producció industrial.
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Indicador sintètic d'activitat industrial
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Enquestes de conjuntura industrial
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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 iNavegacióde Barcelona. Els valors grafiats són mitjanesmòbils dels
saldos de 6 bimestres.

La conjuntura industrial al bimestre març-abril de 1994.

En aquest número es presenten els resultats de les enquestes
de conjuntura industrial corresponents al bimestre març-abril de
1994. Com és habitual, aquests resultats es refereixen a una

mostra de les empreses industrials localitzades a la província de
Barcelona. Només publiquem les dades d'aquells sectors manu

facturers amb una implantació significativa a Barcelona o a la
resta de l'àrea metropolitana, i que en funció de lamostra i del
nombre de respostes vàlides obtingudes, els resultats puguin ser

representatius del conjunt del sector.

Una primera observació de les dades disponibles pel total de
la indústria ens permet afirmar que aquells primers indicis de
reactivació apareguts a la tardor del 1993 s'han mantingut i con
solidat fins a constituir la base del creixement actual de l'activi
tat industrial. En tot cas, aquests signes de canvi de tendència
són menys febles que a principi d'any i força comuns a tots els
sectors.

Es detecten els primers símptomes de reactivació de les vendes
en el mercat interior.

Una lectura més reposada de les dades posa de relleu que el

principalmotor d'aquest canvi de tendència ha estat el sector
exterior i especialment la persistència del creixement de les ven

des a l'exterior. L'exportació de productes industrials destinats
al consum final ha acabat per dinamitzar d'altres sectors indus
trials, fabricants de components i de productes intermedis. A
banda de la pròpia dinàmica exportadora d'aquests sectors.

Aquest augment sostingut de les exportacions —juntament
amb els indicis de recuperació de les vendes en el mercat inte
rior— ha servit per reduir al mínim els estocs de productes ela
borats i ha forçat una notable recuperació dels ritmes de creixe
ment de la producció.

saldos

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60
1988 1989

Vendes interiors

saldos
60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40
1988

1990 1991 1992 1993

Vendes exteriors

1989

— Total indústria

- Arts gràfiques

1990 1991 1992 1993

Alimentació Tèxtil
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Malgrat aquest canvi en la tendència de creixement de la pro
ducció, de moment no ha estat suficient per capgirar l'evolució
negativa de l'ocupació, fora d'alguns sectors molt concrets. En
tot cas, ha moderat sensiblement els ritmes de destrucció de
llocs de treball alhora que augmenta la capacitat productiva uti
litzada a nivells desconeguts d'ençà el 1992.

Aquesta represa de l'activitat industrial—producció i ven
des— ha servit també per a consolidar la moderada recuperació
dels preus de venda iniciada a principi d'any. La nova paritat de
la pesseta després de les recents devaluacions ha pressionat do
blement en aquest sentit.
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Lle Iactivitut

(0/0) Capacitat productiva utilitzada

1991 1992

- Total indústria — Alimentació
— Arts gràfiques Automoció

1993
— Tèxtil

Els empresaris enquestats esmanifesten francament optimistes
quan es tracta de valorar les perspectives a curt termini.

Les empreses industrials confien a poder mantenir en els pro
pers mesos l'evolució alcista de l'activitat registrada en els dar
rers mesos. El consens, en aquest sentit, ésmolt ampli i es fo
namenta en uns indicis que apunten a una consolidació de la
represa de la demanda interna de consum, en el manteniment i
fins i tot millora de les condicions que han afavorit l'augment de
les exportacions i en un mercat de treball que incorpora noves

modalitats de contractació alhora que abarateix l'acomiadament
i flexibilitza l'ajust de la capacitat productiva. Sense menysprear
les dificultats de finançament o tresoreria que esmanifesten
com una preocupació creixent entre les empreses a mesura que
volen ampliar la seva producció.

Abans d'iniciar l'anàlisi sectorial, pot ser d'interès avançar
una mínima agrupació de les diferents branques industrials en

funció del nivell d'activitat declarat durant el bimestre març
abril d'enguany. Entre els sectors amb un ritme de creixement
clarament superior al registrat un any abans destaquen el Tèxtil,
la Pell, calçat i confecció, la Fusta i mobles, els Productes metà1-
lics i laMaquinària i material elèctric. L'Alimentació, la Indús
tria farmacèutica i l'Automoció mostren un dinamisme molt més
moderat, mentre que les Arts gràfiques han registrat un ritme
de creixement inferior al del mateix període del 1993.
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61

29

55

35

59
31

81

14

66
—6

3

64

O

58

—13

56

42

38

—0,73

30
46

33

41

39

34

70

13

Total indústria (sense Construcció) (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 (c./0)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

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

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

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

No n'hi ha mai
Normals

Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

40

4

37

7

28

—8

39
21

73

—7

30

—58

55

59

1

52

11

56

77
0

45

—46

73,0

41

—9

—3,12

36

0

33

—7

45

14

25
—47

26
35

—1,23 —0,71

22

—46

20

36

45

—8

—2,19

31

—2

45

12

—0,87

28

4

22

—53

20

27
30

—10

30

—6

25
—32

34

40

35

7

39

15

78

—9

85

—6
81
1

81

3

69

12

2

57
23

2

57

8

2

61

3

3

67
4

2

65

1

32

—61

36

—56

41

—43
45

—40
47

—24

46 52 47 54 58

49

—17

46

26

63

2
62
18

54

38

52
—5

41

31

58

12

45

21

50

40

48
—8

52

15

61

4

61

25
64
28

77

6

75

8

69

5

56

29

71

18

35

—53

48

—47
45

—51
66

—24
66

—26

73,9 68,6 71,7 74,1 73,7 75,8

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

96
100

80

60

40

20

0

Factors limitadors de la producció

ININIIIII

1992

Debilitat demanda

1993 1994

El Dificultats finançament
ri Competència estrangera Altres causes

(c>%o)
100

90

80

70

60

50

40

Capacitat productiva utilitzada

març-abril (1994)

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9

— Total indústria

1 Alimentació
2 Tèxtil
3 Pell i confecció
4 Fusta i mobles
5 Arts Gràfiques
6 Farmàcia
7 Prod. metà1lics
8 Maquin. elèctrica
9 Automoció

43



Alimentació

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 (°/0

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

(dades provincials)
1993 1994

34 28 19 25 17 40 18Igual
Saldo 53 34 27 2 3 7 37

Variació en % —1,18 2,23 4,68 0,89 —0,04 —1,35 0,44

Igual 31 28 12 18 34 24 24

Saldo 62 44 45 10 8 —13 32

Igual 34 24 17 22 32 27 24

Saldo 59 45 29 5 9 —8 31

Igual 67 79 16 58 32 26 85

Saldo 25 2 55 22 —58 —22 13

Igual 88 97 97 85 57 67 80

Saldo 11 3 3 11 43 23 16

Normal 50 44 52 75 66 89 50

Saldo —33 —56 —45 6 —30 —2 —28

Dies 35 33 39 38 33 42 36

Manteniment 37 17 19 47 46 34 42

Saldo 40 33 —15 —11 6 48 34

Manteniment 43 18 23 50 50 20 39

Saldo 48 47 —13 —9 42 62 36

Manteniment 76 20 25 53 67 72 18

Saldo 13 71 —48 —14 25 26 77

Manteniment 89 66 91 72 43 84 92

Saldo 11 34 9 —10 57 7 7

Manteniment 70 46 47 51 73 52 49

Saldo 14 25 —43 —49 —22 —39 32

75,5 84,2 87,0 81,4 77,1 71,0 75,2

La manca d'una represa important i consistent de la demanda
interna de consum es fa sentir en el ritme de recuperació de
l'activitat d'aquesta indústria. Després d'uns bimestres d'evolu
ció moderadament positiva i més expansiva que la del conjunt
de la indústria, els resultats dels darrers mesos de 1993 i primer
bimestre d'enguany apuntaven cap a un cert estancament dels
ritmes de creixement de l'activitat en aquest sector. Els resultats
dels mesos demarç-abril reprenen de nou una trajectòria mode
radament expansiva.

El nivell d'activitat relativament elevat que ha mantingut el
sector durant la segona meitat del 1993 pot explicar parcialment
que els darrers canvis de ritme siguin menys acusats. Cal insistir
però, en el fet que aquest és un dels pocs sectors amb una evo

lució positiva de l'ocupació i uns preus de venda clarament a
l'alça.
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79

7

69
4

61
—2

65

29

86

—7

65

—2

57

56

37

—1,29

39

42

36

35

43

41

64

23

Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (')/0)

Igual
Saldo

Variacióen %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

31

—35

—3,11

29
—35

30
—40

47
2

64
—30

7

—73

52

70
—15

63
—13

47
2

60

5

30

—69

74,0

43

—40

40 29 42 52
—52 52 16 27

—3,79 —2,00 —1,20 —1,22 —1,10

20

—63
31

—58

23

59

31

17

34
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47
—10
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Possiblement aquest sigui el sector que globalment presenta
els millors resultats del primer quadrimestre d'enguany. La de
preciació de la pesseta ha tingut un impacte positiu destacable
en la reactivació dels volums de producció i vendes de les em
preses del sector. Fins al punt que per segon bimestre consecu

tiu es registren augments generalitzats dels preus de venda, tren
cant definitivament una tendència a la baixa seguida de forma
ininterrompuda al llarg de gairebé dos anys.

La situació de la cartera de comandes en acabar el bimestre i
el percentatge de capacitat productiva utilitzada són factors que
expliquen el moderat optimisme del sector de cara als propers
mesos. La feblesa de la demanda interna de consum es manté
com l'element determinant a l'hora d'expandir l'activitat del sec
tor.
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73
5

73
22

37
15

71

39

7

—1,83

29
7

35
4

49

—14

58
42

Pell, calçat i confecció

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) 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 (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

(dades provincials)

33

—43

—7,46

29

—39

34

—57

27

—6

81
—13

25

—52

89

48

—9

40

—22

32
—33

79
—16

50
—50

77,0

35

—33

29

—61

13

48

46

19

36

23

—1,86 —1,48 9,76 0,94 0,33

30
—39

30
—57

15

50
18

—41

25

13

37
—55

19

—72

48

17

15

—45

11

3

35

—28
24

—29

20

56

28

—51

49

9

68
—19

84

—7

70

23

77

18
68
16

31

—69

20

—56

33

—1

35

—43

29

—17

55 71 77 52 79

35

—37

61

—12

64
18

58

12

35

49

60

—9

59

—9

59

16

51

8

35

47

58
—19

54
8

67
8

56
13

35
46

92

2

72

18

65

30

53

33

56

41

55
—42

57

—32
78

—7

62
—7

51
3

70,1 79,3 82,3 84,7 83,4 83,0

La favorable evolució del sector durant els mesos de març
abril ha vingut a confirmar la solidesa dels indicis de recupera
ció registrats durant els darrers bimestres. Com en el cas del
Tèxtil, la devaluació de la pesseta s'apunta gairebé tots els mè
rits de l'augment de la producció i les vendes. Augment que jun
tament amb les bones perspectives que s'esperen a curt termini
de la situació de la cartera de comandes, ha permès recuperar,
via preus de venda, una part del marge de benefici perdut amb
anterioritat.

Entre els factors que limiten el creixement de la producció del
sector, adquireixen un cert protagonisme les dificultats de finan
çament, alhora que en perd la competència estrangera i de for
ma més moderada, la feblesa de la demanda.
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Fusta i mobles de fusta klades pro\ melals)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció Igual 72 91 28 22 66 52 69

Saldo —21 5 —2 50 10 —48 22

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % —1,89 —0,08 —2,15 1,09 —0,98 —0,56 —0,58

3) Vendes totals Igual 33 90 28 34 64 51 32
Saldo 5 4 19 34 3 —44 53

4) Vendes en el mercat interior Igual 31 90 25 20 61 51 31
Saldo 3 4 16 21 0 —44 52

5) Vendes enel mercat exterior Igual 27 79 62 67 67 93 32
Saldo 30 13 0 —4 18 2 61

6) Preus de venda Igual 94 99 80 96 82 83 83
Saldo 4 0 15 —4 9 13 15

B) Situació al final del bimestre (1)/o)
7) Cartera de comandes Normal 73 88 26 31 33 61 28

Saldo —11 —66

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 48 35 56 57 51 43 46

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment 49 96 51 44 58 36 78

Saldo 24 —1 36 42 18 57 19

10) Vendes Manteniment 46 96 48 32 57 28 69
Saldo 30 —1 37 58 18 57 16

11) Cartera de comandes Manteniment 81 90 47 67 59 M 33
Saldo —2 —7 39 21 17 56 56

12) Preus de venda Manteniment 95 92 94 82 52 94 94
Saldo —5 5 0 10 40 o 4

13) Ocupació Manteniment 41 14 92 92 81 90 54
Saldo 9 —17 —5 32

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 78,1 63,5 85,4 87,6 82,7 I 15,6 76,7

0/0
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Factors limitadors de la producció
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Debilitat demanda ET Dificultats finançament
1-1 Competència estrangera n Altres causes

1993 1994

Després d'un començament d'any decebedor en relació amb
la trajectòria seguida l'any 1993, l'evolució del segon bimestre
d'enguany sembla que reprèn aquella tendència expansiva. La
variació positiva ha estat general i notable per la seva magnitud
a la majoria d'indicadors d'activitat. Els preus de venda han
continuat la tendència moderadament alcista dels mesos

anteriors, alhora que la cartera de comandes es desmarca lleu
ment de les trajectòries expansives de la producció i les vendes.

La capacitat productiva utilitzada es manté al nivell d'un any
abans mentre que les expectatives a curt termini són francament
expansives. Expectatives que, com veiem en d'altres sectors, es
poden frustrar per unes dificultats de finançament que afecten
un nombre creixent d'empreses sense distinció de sectors.
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Arts gràfiques

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) 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)

(dades provincials)
1993 1994

61 33 28 25 52 29 48Igual
Saldo 19 —17 —59 1 —17 —23 1

Variació en % —0,3 —1,58 —1,08 —1,88 —2,68 —0,64 0,37

Igual 61 39 28 6 35 10 29

Saldo 6 —18 —66 —24 —2 —39 —17

Igual 62 32 30 3 33 10 27

Saldo 7 —13 —64 —22 —1 —39 —13

Igual 71 40 32 9 29 19 43
Saldo 8 —21 —45 —34 9 —31 —3

Igual 88 85 77 75 98 73 77
Saldo —10 —15 —23 —19 —2 —27 —7

Normal 64 52 20 33 54 41 55

Saldo —29 —32 —52 —23 —46 —55 —28

Dies 62 57 55 50 62 56 57

Manteniment 74 61 50 69 81 65 75
Saldo 9 —33 12 12 2 6 21

Manteniment 77 58 49 64 82 63 76
Saldo 10 —36 14 14 0 3 20

Manteniment 83 55 50 63 94 62 86
Saldo 0 —26 1 —37 —3 —4 10

Manteniment 96 94 85 90 92 75 88
Saldo —4 —1 —15 —5 3 —8 10

Manteniment 60 44 47 53 61 73 68
Saldo —40 —46 —52 —47 —32 —27 12

79,3 73,6 64,9 75,9 78,4 70,8 75,0

Malauradament, les perspectives avançades el bimestre
anterior s'han vist confirmades en una proporció molt elevada.
Per enèsim bimestre, l'activitat del sector ha continuat davallant,
especialment pel que fa a les vendes. Com a nota més positiva
s'ha de destacar l'optimisme amb el que els empresaris del sec
tor encaren els propers mesos, malgrat que no es correspon amb
la situació declarada de la cartera de comandes. Sigui com sigui,
aquesta confiança en una represa del volum de negoci a curt
termini ha ajudat a mantenir el nivell de producció i d'ocupació.
El període de treball assegurat i la capacitat productiva utilitza
da són manifestament inferiors als d'un any abans.
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Indústria farmacèutica

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) 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)

(dades provincials)

Igual 47 45 50 41 6 31 44

Saldo 22 8 —38 41 —12 36 22

Variació en % —0,24 —0,65 0,78 1,45 —1,37 —0,42 —0,50

Igual 30 23 45 38 12 29 21

Saldo 41 22 —23 34 14 30 30

Igual 30 27 46 38 29 28 43
Saldo —1 19 —29 33 —9 29 13

Igual 33 13 40 52 21 26 27

Saldo 6 6 —36 30 33 56 —3

Igual 77 92 97 92 59 90 92

Saldo —18 8 3 —7 —41 6 5

Normal 18 53 23 84 63 89 89
Saldo —70 —47 —77 —16 —37 —11 —11

Dies 51 64 48 54 73 44 49

,

Manteniment 85 62 56 77 82 82 54

Saldo 0 —33 33 4 14 18 17

Manteniment 57 66 61 73 70 74 62

Saldo 20 —19 31 10 25 —4 38

Manteniment 63 34 • 64 70 93 80 62

Saldo 35 —50 30 8 —3 20 36

Manteniment 98 95 53 42 62 83 100

Saldo 2 3 —2 —45 6 —8 0

Manteniment 57 88 43 44 90 96 62

Saldo —39 —6 —53 —52 —7 —1 —34

79,5 78,5 64,0 78,1 78,3 80,1 80,5
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1993 1994

La indústria farmacèutica ha mantingut durant el segon bi
mestre d'enguany uns ritmes de creixement de la producció i
l'ocupació molt semblants als registrats un any abans. Contrària
ment, les vendes al mercat interior s'han recuperat lleument,
mentre que l'exportació ha frenat l'expansió dels darrers bimes
tres. Això s'ha traduït en un manteniment del grau d'utilització
de la capacitat productiva instal.lada.

El volum de la cartera de comandes en acabar el període és

força més elevat que un any abans, fet que dóna consistència al
to positiu de les perspectives apuntades pel sector de cara als
propers mesos. En aquest cas, però, la feblesa de la demanda
apareix com l'únic factor que pot limitar l'expansió de la pro
ducció i les vendes.
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46

Productes metà•ics (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 (1)/0)
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)

Igual
Saldo

Variacióen %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

63
—12

—1,60

65
—14

7

—53

19

41

37

37

6
—59

38

26

—57

25

—37

32
—52

82
—14

66
—27

72,2

20
—55

15

—71

10

53
76
—6

77

9

—1,99 —1,42 —2,49 —1,47 0,33

69 9

—80
11

51
14

55
18

—34

72
—12

9
—81

15
43

14
51

29

—48

72
4

11

—67
28
61

14

62

61
22

84
—11

92
—6

87
—7

96
—4

82

8

12

—88

23
—77

13

—82

25

—72

27

—59

39 40 39 37 39

28

—51

18

59
87

2

91

7

69

29

27

—47

22

60
80

13

29

—56

77

20

27
—62

87
—4

89
6

93
5

89
9

96
1

86
6

92

—2

92
2

82

9

30

—70

27

—71

38

—62

96

—4

88

2

71,1 70,5 70,1 77,2 78,4 78,2

El ritme de creixement de l'activitat d'aquest sector durant el
darrer bimestre es compara molt favorablement en relació amb
el d'un any abans. El ritme de creixement de les vendes, i no es

pecialment les exportacions, i de la producció, han estat real
ment espectaculars i han incidit directament en un augment mo
derat del nombre de persones ocupades. S'ha aprofitat aquest
moment de represa per recuperar marge operatiu via preus. Ha
millorat també, en relació amb un any abans, el nivell d'utilitza
ció de la capacitat productiva instal.lada i el volum de la cartera

de comandes.

Així, les expectatives de cara als propers mesos són esperan
çadores, alhora que condicionades a una recuperació més deci
dida de la demanda interna.
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1993

28

2

27

—36

21

—67
36

53

35

—21

18

39
14

37
Igual
Saldo

Variació en % —4,11 —6,98 —1,98 —1,74 —3,66 —1,83 2,19

Igual 17 25 14 28 22 23 43

Saldo —10 —30 —76 42 —37 31 27

Igual 19 25 17 6 18 24 65
Saldo —14 —31 —64 12 —42 —5 25

Igual 28 43 17 18 38 28 48
Saldo 31 —5 —61 53 3 22 30

Igual 83 73 72 67 81 61 67

Saldo —3 —27 —28 —30 —19 —6 —3

Normal 23 22 37 11 28 56 57

Saldo —56 —48 —55 —76 —68 —28 —24

Dies 50 50 57 50 52 72 59

I

Manteniment 71 64 67 81 55 70 48

Saldo —16 —33 24 10 11 29 50

Manteniment 75 76 49 82 55 68 48

Saldo —9 —20 23 9 10 32 52

Manteniment 56 65 37 69 57 88 64

Saldo —24 —34 5 —16 8 11 36

Manteniment 68 71 69 37 77 67 67

Saldo —22 —29 —19 —23 18 33 29

Manteniment 34 35 35 25 56 74 67

Saldo —66 —65 —63 —55 —36 —5 —27

75,8 77,4 76,1 82,2 78,8 80,7 83,7

Maquinària i material elèctric Ridde, plo\ nichtk)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) 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 (%)
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ee Debilitat demanda í1 Dificultats finançament
El Competència estrangera ee Altres causes

Els resultats del bimestre són, en termes generals i per segon
bimestre consecutiu, força brillants en comparació amb els del
mateix període d'un any enrera, tant pel que fa a les vendes
com a la producció. Una conseqüència immediata d'aquest fet
ha estat l'augment del nombre d'ocupats i de la capacitat pro
ductiva utilitzada. Els preus de venda continuen a la baixa per
enèsim bimestre, alhora que es modera significativament el pro
cés d'erosió de la cartera de comandes. Les previsions a curt ter

mini, malgrat la feblesa de la demanda que constaten els fabri
cants, són força optimistes. Potser excessivament voluntaristes.
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38
58

13
85

9
89

96
—4

17

—77

94

-4

56

27
68

—2,37

1
94

3
92

30
—34

94

—4

Automoció (dades proineiik

A) Resultats del bimestre observat

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

Saldo

2) Nombre de persones ocupades Variació en %

3) Vendes totals Igual
Saldo

4) Vendes en el mercat interior Igual
Saldo

5) Vendes en el mercat exterior Igual
Saldo

6) Preus de venda Igual
Saldo

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

Saldo

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

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

Saldo

10) Vendes Manteniment

Saldo

11) Cartera de comandes Manteniment
Saldo

12) Preus de venda Manteniment
Saldo

13) Ocupació Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

25

61

—2,68

21

63

21

64

25

64

98

—2

92

—8

56

33

63

78

62

13

81

38

60

12

—88

69,4

30 6 26 27 28
58 —93 62 —56 —46

—6,46 —2,15 —0,80 —1,78 —0,54

28 7 24 27 27
56 —91 58 —56 —46

28 2 23 28 27

53 —93 56 —62 —51

28 3 28 24 33
56 —88 65 —51 —46

97 77 94 98 84

—1 —20 —3 —1 —4

92 92 2 4 6

—8 —8 —96 —96 —93

57 54 49 47 53

34 31 31 27 38

60 59 —64 64 55

31 28 94 28 14
61 60 —1 65 79

31 8 96 7 19

61 77 —1 87 70

36 34 92 31 40

56 63 —7 57 45

7 5 7 11 13

—93 —93 —93 —86 —86

69,8 60,8 58,8 67,0 62,4 66,5

Si ens limitem estrictament als resultats de les enquestes hem
de dir que són poques les coses que han canviat en aquest im
portant sector de l'economia barcelonina entre el març-abril
d'enguany i el mateix bimestre de l'any passat. El ritme de crei
xement de la producció i de l'ocupació és prácticament idèntic,
mentre que les vendes han millorat lleument al mercat interior
compensant la pèrdua de ritme de les exportacions. Una capaci
tat productiva utilitzada recuperant-se però en nivells inferiors
als d'un any abans. Preus de venda estancats i suportant una
creixent competència estrangera. Les expectatives —malgrat el
pla d'ajuts del govern a la renovació del parc— no són pas mas

sa optimistes.
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II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (°/0)
Petites i mitj

Molt superior O 0 O 0

Moderadament superior O 5 37 25

Similar 34 35 57 58

Moderadament inferior 54 31 6 17

Molt inferior 12 29 0 0

Molt superior O 0 0 0

Moderadament superior 5 33 4

Similar 27 33 56 57

Moderadament inferior 67 28 6 39

Molt inferior 6 34 5 0

Molt superior O 0 0 0

Moderadament superior 7 10 40

Similar 30 71 84 16

Moderadament inferior 58 16 6 44

Molt inferior 12 6 0 0

Mitjanesmòbils de tres períodes

1991
— Pimes

1992 1993 1994
Ges — Particular Total

Notes metodològiques:
El valor total de cada pregunta és 100 (equivalent al 100 per cen ) dividit entre les respostes possibles. El percentatge assignat a cada resposta de les possibles s'obté de l'agregació de les

respostes de les entitats ponderades així: 40 per cent (nombre d'enquestes contestades) +60 per cent (nombre d'oficines de l'entitathotal oficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'han d'interpretaren relació amb el trimestre immediatament anterior. Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la

tendència esperada— recullen les opinions per als dos trimestres següents al de referència. Les respostes del trimestre immediatament posterioral de referència es publiquen substituint les
corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Les del segon trimestre que es publiquen per primera vegada, seran modificades o, en el seu cas ratificades, en el proper trimestre.

Significació de l'enquesta: La mostra enquestada en aquesta ocasió (1r. tr. del 1994) ha representatel 89,0 per cent del total de bancs icaixes operatius a la ciutat—segons nombre
d'oficines—mentre que el percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un64,4 per cent del total ien gairebé el 71,3 per cent de lamostra enquestada. En el cas dels bancs el

percentatge de respostes obtingudes en relació amb el totalés del 43,0 percent, mentre que pel conjunt de les caixes s'assoleix el 91,0 per cent.

L'enquesta vol reflectir les opinions de directius i tècnics
d'una àmplia representació de les caixes i bancs que operen a la
nostra ciutat. Els resultats que es presenten corresponen al pri
mer trimestre d'enguany i quan la pregunta fa referència a la
tendència esperada, al segon i tercer trimestres. La recollida
d'informació s'ha desenvolupat durant els mesos d'abril i princi
pi de maig.

La tímida recuperació de la demanda de crèdit detectada en

acabar el 1993 no acaba de cuallar, entre d'altres causes, per la
feblesa del creixement econòmic i la seva polarització en uns

sectors molt concrets.

L'evolució de la demanda de crèdit bancari durant els primers
mesos d'enguany no ha registrat l'expansió que es podia esperar
donat el canvi de tendència d'alguns dels principals indicadors
macroeconómics, inclosa la recuperació de les expectatives de
creixement, a més de la sensible davallada del preu del diner.
Per tipologies de demandants, possiblement la demanda de les

families hagi estat la que menys s'ha ajustat a les previsions. El
consum privat no ha reaccionat ni amb la immediatesa ni la in
tensitat que hom preveia.

Només el segment de la demanda format per les petites i mit
janes empreses—un sector d'altra banda molt important a efec
tes de crèdit bancari pel nombre d'agents implicats— ha regis
trat una evolució moderadament expansiva, en línia amb el
comportament del darrers trimestre de l'any 1993 i, per suposat,
força millor que un any abans.

Contràriament, la demanda de crèdit bancari per part de les
grans empreses s'ha ressentit de les tensions en els mercats fi
nancers internacionals i del repunt a l'alça dels tipus a llarg ter

mini. D'altra banda aquest és un factor de caire estructural
que se suma a l'anterior més conjuntural— el mercat ofereix de
forma creixent noves modalitats i possibilitats de finançament
alternatives al tradicional crèdit bancari. Modalitats de finança
ment especialment aptes i pensades per a les grans empreses i
corporacions.
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Enquesta de coniunitira finant.cnt

Demanda de crèdit esperada (°/0)
Consum Hipotecari

al I /14 4 Klasizi■raim";■//iNSLar ni

Creixerà fortament 0 0 0 4 4 3 0 0 12 4
Creixeràmoderadament 33 10 6 63 30 10 13 33 44 47
Esmantindrà 23 31 65 33 66 66 80 55 44 42
Caurà moderadament 44 29 29 0 o 21 7 12 0 7
Caurà fortament 30 0 0 o 0 0 o 0 O

Creixerà fortament o o o 0 0 0 0 0
Creixeràmoderadament O O O 9 3 10 13 20 42
Es mantindrà 33 49 57 92 49 87 78 76 80 24
Caurà moderadament 64 44 43 8 42 10 12 6 0 34
Caurà fortament 3 7 0 O 0 0 5 0 o

Oferta esperada de crèdit (%)

Sobrarà oferta 22 12 20 59 69 44 32
Es cobrirà la demanda 66 71 76 41 25 52 68
Existirà demanda insatisfeta 12 17 4 0 6 4 o

L'estancament de la demanda de crèdit per part de les famí
lies —amb l'excepció en tot cas del hipoterari— es deu bàsica
ment a una notable contenció de la despesa de consum, afavori
da per una lògica i justificada precaució davant d'unes
perspectives que malgrat que han millorat lleugerament en els
darrers mesos no han aconseguit fer oblidar la creixent precarie
tat de moltes rendes familiars. I en aquestes condicions s'imposa
una major propensió a l'estalvi—per qui s'ho pot permetre— i
un control més estricte de la despesa. Són moltes les famílies
que en els darrers temps de crisi han viscut l'angoixa d'haver
d'afrontar pagaments de crèdits activats durant els anys d'ex
pansió amb rendes familiars notablement retallades.

A més d'aquests factors de demanda, l'elevadamorositat que
encara manté el sistema creditici en conjunt, ha evitat la genera
lització d'actuacions com les engegades per algunes entitats des
tinades a promocionar crèdits personals. On sí s'ha generalitzat
aquesta política promocional ha estat en el segment dels crèdits
hipotecaris que han continuat mantenint la tendència alcista de
mesos anteriors aprofitant la retallada de tipus i la creixent va
rietat de modalitats.
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Tot plegat, si sumem els condicionants de demanda, d'oferta i
de preus, resulta que la demanda de crèdit bancari per part dels
particulars esmanté estancada. L'augment de lademanda de
crèdits amb garantia real es veu compensada per una menor de
manda de crèdit per a consum, alhora que tendeix a disminuir la
quantia mitjana dels crèdits.

La majoria de bancs i caixes aposten però, per una recuperació
a curt termini de la demanda de crèdit.

Pel que fa a les previsions dels operadors de cara als trimes
tres centrals d'enguany, s'espera una recuperació significativa de
la demanda de crèdit per part de les famílies, tant per a consum

com hipotecari, i també per part de les petites imitjanes empre
ses, bàsicament per a finançament de circulant. La demanda de
recursos al sistema creditici per a finançar projectes d'inversió
empresarials no mostre signes de recuperació. Una evolució for
ça previsible si es té en compte la capacitat productiva instal-la
da i ociosa que actualment suporta el sistema productiu.

Que la situació d'atonia en que esmou actualment la deman
da de crèdit bancari és un problema bàsicament de demanda, a
diferència de les limitacions d'oferta operatives fins fa uns tri
mestres, ho demostra el fet que d'ençà el darrer trimestre de
1993 es manté en nivells elevats el percentatge d'operadors que
declaren que existeix excés d'oferta.



Distribució sectorial de la demanda de crèdit (°/0)
Inversió fixa

-

Circula

Altres serveis 21 21 25 30 26 24 24 27 24 20
Construcció 21 21 24 28 21 25 25 20 28 19
Comerç a l'engròs 10 21 8 9 11 19 15 13 16 24
Serveis a les empreses 20 18 22 6 16 7 18 10 6 15
Comerç al detall 1 1 1 2 3 1 2 4 5 5
Tèxtil 2 2 1 1 2 7 5 4 2 5
Fabricació de maquinària i equipmecànic 7 2 2 4 — 3 2 3
Fabricació de vehicles i altre material transport 2 1 3 2 1 1 2 2 4
Altres indústries manufactureres 4 4 6 4 1 — — 3 1
Química de consum i farmacèutica 3 5 2 3 1 1 1 3
Transports i comunicacions 3 2 — —

Energia i agua 3 3 2 1 9 —

Alimentació, begudes i tabac 2 6 7 1 2 2 2

Paper i arts gràfiques 5 4 3
Resta sectors 9 6 7 6 8 1 1 4 4

Sectors productius amb un creixement important de la demanda de crèdit (°/0)

Serveis a les empreses
Construcció
Altres serveis
Cuir, calçat, vestit i confecció
Energia i aigua
Química de consum i farmacèutica
Comerç al detall
Comerç a l'engròs
Tèxtil
Fabr. instruments de precisió, òptica i similars
Altres indústries manufactureres

Paper, arts gràfiques i edició
Fabricació vehicles i altre material de transport
Restauració i hoteleria
Alimentació, begudes i tabac
Fabricació de maquinària iequip mecànic

ta sectors

5
28
26

3
6

6

10
2

11
3

16

20
18

4

11

1

6

2
1
2

1

3
2

21
23
17

9

6

1
7

3

4
2

23

18

16
1

8
5
4
9

1

1

2

10

9

25
22

2
7

7
5

4

4
2

2

9

Els nivells i ràtios de morositat i d'impagats disminueixen
lentament pel conjunt del sistema creditici, alhora que
lamillora per modalitats de crèdits és força general.
Les polítiques restrictives d'un any enrera i la reducció
de tipus han estat factors determinants en aquest procés.

La confirmació del canvi de tendència de l'activitat econòmi
ca, juntament amb la política de contenció de nous crèdits apli
cada al llarg del 1993 i el procés sostingut de reducció dels tipus
d'interès, han estat, a banda d'actuacions concretes en les que
s'han saldat crèdits morosos mitjançant cessió d'actius o renego
ciació de crèdits a l'ampara de les noves condicions de mercat,
els principals factors per explicar la contenció del creixement en
els nivells de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits
que suporta el sistema creditici. En termes quantitatius—però
aquest no és el cas— s'hauria de considerar l'impacte que sobre
aquesta ratio a nivell de sistema creditici ha tingut la intervenció
de Banesto.

A mitjà termini però, laprogressiva desactivació del problema
de la morositat creditícia passa per la consolidació i la generalit
zació del creixement econòmic a tots els sectors productius, a
més de persistir en la política de reducció dels tipus reals que els
bancs i caixes apliquen als seus clients d'actiu.

21

18
16

12

7
7

6

5
4
2

2

Les previsions aposten per l'estabilitat en els tipus d'interès
d'actiu i la consolidació dels nivells assolits. No es descarta però,
un moderat lliscament a la baixa.

En relació a l'evolució del preu del crèdit durant els propers
mesos, hi ha força unanimitat entre els operadors bancaris en
confiar que els tipus d'actiu que efectivament suporta el client
privat esmantindran estables, sense descartar una moderada
tendència a la baixa, sobretot si la demanda de crèdit no mostra
signes clars de reactivació. Però com han palesat les recents ten

sions en els mercats monetaris internacionals, no és gens fàcil de
predir el cost futur dels recursos financers ni depèn exclusiva
ment de factors d'àmbit intern. En tot cas, s'han de posar les ba
ses d'ordre intern per aprofitar o apaivagar—segons quin sigui
el moment— els corrents externs.
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Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)

Ha crescut o creixerà fortament 3 3 O 0 28 3 O O O

Ha crescut o creixerà moderadament 51 33 5 34 8 32 18 o O O

S'ha mantingut o es mantindrà 17 64 61 58 80 36 73 91 54 80

Ha caigut o caurà moderadament 29 0 34 8 12 4 6 9 46 20

Ha caigut o caurà fortament o 0 O 0 O 0 O O 0

Ha crescut o creixerà fortament 8 16 0 O 8 3 19 0 0 0

Ha crescut o creixerà moderadament 33 29 21 16 12 48 33 20 25 12
S'ha mantingut o es mantindrà 30 49 66 38 63 18 48 70 21 63
Ha caigut o caurà moderadament 29 6 13 46 25 31 O 10 54 25
Ha caigut o caurà fortament O O 0 O o o O O O 0

Preu esperat del crèdit (%)

o O O OCreixerà fortament o O O

Creixerà moderadament 12 O O O O o O

Es mantindrà 57 58 41 15 24 67 75

Cauràmoderadament 31 42 55 82 65 33 25

Caurà fortament O O 4 3 11 O O

Preu esperat del crèdit

Mitjanes mòbils de tres períodes

1 –

o

--1 –

_2–

-3–

i

1991 1992 1993 I 994
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Pel que fa a la distribució sectorial de la demanda de crèdit i

més concretament, del seu ritme de creixement, les activitats i
empreses de serveis, a més del sector de la Construcció es mos

tren com els receptors de crèdits amb una major demanda du
rant el primer trimestre d'enguany. En aquest sentit, el grup de
demandants són pràcticament els mateixos que en trimestres
anteriors. Cal destacar l'aparició del sector del Cuir, calçat, ves
tit i confecció en llocs capdavanters i com a primer sector manu
facturer. Val a dir també que un trimestre més es manté la forta
atonia de les activitats industrials com a demandants de crèdit
bancari.

La forta contenció del consum privat força al sector comercial a

augmentar el seu finançament amb fons bancaris.

Lògicament, la persistència d'aquesta dinàmica es fa sentir
també en la classificació sectorial segons el saldo creditici viu
que mantenen. Així, el conjunt heterogeni d'activitats terciàries
—bàsicament serveis personals— agrupades sota la denominació
Altres serveis es consolida com el primer demandant de crèdit
per a inversió, juntament amb la Construcció. Contràriament, en
termes de finançament de circulant, el Comerç a l'engròs passa
a encapçalar la classificació corresponent, alhora que la Cons
trucció sembla que ha iniciat una fase de menys necessitat de re
cursos per a circulant. Possiblement els dos moviments s'expli
quen respectivament per la durada i la intensitat de la recessió
del consum privat i la reducció d'estocs i els símptomes de recu

peració que afecta actualment el sector constructor de la ciutat.
El Comerç al detall i el Tèxtil, per raons ben diferents, ocupen
els següents llocs a l'escalafó de receptors de recursos per a fi
nançar circulant.



Sistema financer

Nombre d'olieines del sistema creditici

ombre d'oficines

(31-111-1994)
Variació (%) 31-111-1994/31-111-1993

Àmbit
territorial

Total sistema Caixes Resta sistema
. . .

Total sistema

"tici ,

Caixes Resta sistema
• • '

Barcelona 2.159 1.081 1.067 11 0,6 0,0 1,2 -8,3
Resta prov. Barcelona 2.601 1.119 1.480 2 0,7 -1,4 2,4 0,0
Resta Catalunya 1.964 870 1.082 12 -4,6 -2,8 0,7 -86,7
Total Catalunya 6.724 3.070 3.629 25 -0,9 -1,3 1,6 -76,0

Madrid 2.589 1.842 729 18 3,1 0,2 1,1 5,9
Resta prov.Madrid 1.105 701 390 14 5,0 -0,6 14.0 180,0
Total Espanya 35.489 17.600 14.670 3.219 0,3 -1,0 2,4 -1,6

Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
-

Àmbit
territorial

Milers e milions de Pessetes Variacto o

-

Dipòsits/ $ icma

(milions de ptes.)
31-111-1993 30-V1-1993

8.185,7
1.864,1
10.049,8

9.829,6
47.223,2

30-1X-1993

8.320,1
1.909,7
10.229,8

9.834,1
47.780,7

31-X11-1993

8.800,5
1.922,9
10.723,4

10.739,2
49.706,0

'

31-111-1994

8.935,3
1.899,1
10.834,4

10.627,6
49.636,0

31-111-1994/

1,5
-1,2
1,0

-1,0
-0,1

31-111-1994/
1•.!

12,3
4,3
10,8

13,3
8,7

1-111-1993

1.682,9
884,4

1.440,7

2.633,6
1.290,6

ij ,

1.877,2
967,0

1.611,3

2.877,0
1.398,6

Pro‘. Barcelona

Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

7.958,3
1.820,9
9.779,2

9.383,5
45.644,7

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
territorial

Milers de milions de pessetes Variació (%) Crèdits/Oficina
(milions de tes.

31-111-1993 30-V1-1993 30-1X-1993 31-XII-1993 31-111-1994
31-111-1994/
31-X11-1993

31-111-1994/

31-111-1993 31-111-1993

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
TotalCatalunya

Prov. Madrid
TotalEspanya

5.904,6
1.399,2
7.303,8

9.733,5
36.267,2

5.904,1
1.409,8
7.313,9

9.636,7
36.586,9

5.755,3
1.393,9
7.149,2

10.193,1
36.917,0

5.883,2
1.434,3
7.317,5

10.436,7
37.602,9

5.906,7
1.451,2
7.357,9

10.438,2
37.595,2

0,4
1,2
0,6

0,0
-0,0

0,0
3,7
0,7

7,2
3,7

1.248,6
679,6

1.076,0

2.731,8
1.025,5

1.240,9
738,9

1.094,3

2.825,7
1.059,3

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

El manteniment de l'atonia del crèdit bancari al sector privat
durant el primer trimestre és un incentiu més per mantenir
la política de reducció del nombre d'oficines bancàries.

L'evolució de l'activitat del sistema financer a Catalunya du
rant el primer trimestre d'enguany no presenta canvis significa
tius en relació amb la registrada al llarg de l'any passat. Pel que
fa al nombre d'oficines d'atenció al públic, s'hamantingut el
procés de tancament de sucursals per part de la banca a tot el
país, especialment a les comarques no barcelonines. Contrària
ment, les caixes han mantingut un ritme d'expansió moltmode
rat, insuficient per compensar el retrocés de la banca a Catalu
nya. A nivell espanyol també es manté aquesta mateixa
tendència a substituir oficines de bancs per caixes, amb la dife
rència que pel conjunt d'Espanya la preeminència de la xarxa
d'oficines bancàries sobre la de les caixes és molt notable.

Pel que fa a l'activitat bàsica i tradicional de les entitats finan
ceres, l'evolució del primer trimestre ha estat molt semblant a la
del conjunt de l'any passat, amb un comportament molt dispar
tant dels dipòsits com dels crèdits. Així, els dipòsits del sector
privat en el sistema bancari han continuat augmentant per sobre
del deu per a Catalunya i dos punts menys al conjunt d'Espa
nya. No cal insistir en el clima d'incertesa que caracteritza les
expectatives de recuperació de l'activitat econòmica com el fac
tor determinant d'aquesta evolució. D'altra banda, l'evolució del
crèdit bancari concedit al sector privat -mesurat pel saldo viu
existent al final del període- és del tot eloqüent de l'atonia que
caracteritza la demanda interna, i especialment la inversió in
dustrial. En tot cas, i aquest és un fenomen que s'ha anat repe
tint en els darrers trimestres, el creixement del crèdit bancari és
superior al conjunt de les comarques no barcelonines que a la

província de Barcelona.
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Mercat de Valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç

01~~~ "1~,

1982 39,4 175,3 10,8 1,11.1
1983 71,0 219,2 19,5 10,1
1984 143,8 411,7 39,5 19,0
1985 117,9 685,1 32,4 31,6
1986 363,7 2.164,7 100,- 100,-

1987 791,1 3.863,9 217,5 178,5
1988 592,5 2.568,6 162,9 118,7
1989 550,6 4.015,6 51,4 185,5
1990 498,8 3.761,9 137,1 173,8
1991 572,9 4.206,0 157,5 194,3

1992 466,5 4.497,7 128,3 207,8
lr. tr. 108,9 1.179,5
2n. tr. 173,0 1.046,6
3r. tr. 89,2 909,8
4t. tr. 95,3 1.361,8

1993 497,9 5.502,3 136,9 254,2
lr. tr. 116,9 1.392,7
2n. tr. 99,3 1.546,7
3r. tr. 120,4 1.613,3
4t. tr. 161,2 2.701,1

1994
lr. tr. 186,6 3.672,7
2n. tr. 326,1 3.000,3

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

Variació (%) Barcelona Madrid

2n. tr. 1994/2n. tr. 1993 228,4 94,0
lr. sem. 1994/1r. sem. 1993 137,1 127,0
1993/1992 6,7 22,3

Les expectatives que apunten a una recuperació imminent
dels resultats empresarials prenen el relleu a l'esgotat procés
de retallada del preu del diner com a motor de la inversió
en renda variable.

Els volums de contractació registrats a les borses espanyoles
durant el segon trimestre d'enguany han assolit un nou rècord.
L'atractiu de la renda variable continua en augment, tot i les
tensions viscudes als mercats de capitals i el repunt a l'alça dels
tipus d'interès a llarg termini.
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Volum efectiunegociat a Barcelona
milers de milions de pessetes
350
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I r. trimestre 2n. trimestre 3 r. trimestre 4t. trimestre

1991 I 11992 1 i 1993 1994

D'altra banda, els inversors han apostat amb decisió -les al
ternatives són escassament atractives- per una recuperació dels
resultats empresarials a curt termini. De fet, el mercat ha valo
rat positivament l'evolució dels beneficis empresarials generats
durant el segon semestre de 1993 i les expectatives de creixe
ment d'enguany, reforçades amb l'entrada en vigor de la refor
ma de les modalitats de contractació laboral. Això, i l'ensurt que
el canvi de tendència de la corba dels tipus d'interès a llarg ter

mini ha provocat en molts partíceps de fons d'inversió de renda
fixa, ha afavorit un cert transvasament de recursos cap a la ren
da variable, a més de temptejar el mercat immobiliari.

A més d'aquests elements pròpiament domèstics i del pes
creixent i absolutament determinant de la contractació de renda
fixa ja tractat en el número anterior, un altre factor a considerar
és el paper de la inversió estrangera, que ha vist com el llarg
procés de devaluació de la pesseta abaratia extraordinàriament
la inversió en un dels mercats amb una de les ràtios de rendibili
tat per dividend més elevades i unes perspectives de creixement
a curt i mitjà termini gens menyspreables.



Mercat de Futurs Financers 131rcclona cconomi'd 2.2

Nombre de contractes negociats al MEFF'
Totalmercat

1990
1991

1992
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr

1993
lr. tr.

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

1994
lr. tr.
2n. tr.

188.744
1.005.781

2.218.693
336.423
593.948
684.884
603.438

8.103.232
1.039.700
1.548.960
2.630.852
2.883.720

5.831.642
5.717.868

12.274
33.095

45.637

7.413
10.779
14.447
12.998

189.640
30.956
40.447

58.730
59.507

123.717
145.408

5.752
19.411

37.378
27.037
69.415
51.890
37378

266.270
89.028
190.689
295.869
266.270

1.452.713
1.567.086

*El valor nominal de cada contracte és de 10 milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració del mercat del MEFF.

Variació ()/0)
Contractació

total Saldo viu

2n. tr. 1994/1r. tr. 1994 -2,0 —

2n. tr. 1994/2n. tr. 1993 269,1 —

31-111-1994/31-XII-1993 — 7,9
31-111-1994/31-111-1993 — 721,8

Les tensions viscudes als mercats financers internacionals durant
elprimer semestre han disparat la contractació de derivats.

L'evolució de la contractació almercat espanyol de derivats
de renda fixa durant el segon trimestre d'enguany ha estat pràc
ticament calcada de la registrada un trimestre abans. Tant en
termes de contractes negociats comper les raons de fons que
han afavorit el manteniment dels elevats nivells de contractació.
Raons que, com ja apuntàvem en el número anterior, es resumei
xen bàsicament en la inestabilitat que ha imperat en els mercats
financers i el seu impacte sobre els tipus d'interès a llarg termini.

Volum trimestral contractat per tipus de producte (futurs i opcions)
milions de contractes

6

5

4

2

1

0

I I

, rel mi Pi mi 11 n
1991 1992 1993 1994

= Bo nocional Mibor 90 1E1 Divisa

A banda d'aquests factors fins a cert punt aliens al propi
mercat, de l'evolució del trimestre cal destacar l'augment
significatiu del nombre d'operacions, fet que sembla indicar,
sense gaire marge d'error, un augment del nombre d'operadors i
de clients; un paràmetre essencial per a la consolidació d'aquest
mercat espanyol en una posició destacada a nivell mundial.
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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
lr. tr.

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

1993
1r. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1994
lr. tr.
2n. tr.

92.130
114.077
138.468
184.284

215.631
236.902
204.151
185.902

192.843
52.983
56.230
40.852
42.778

136.146
33.048
39.821
31.314
31.963

34.448
40.732

n.d.
n.d.

46.572
59.119

78.322
86.619
64.695
61.557

79.213
18.545
17.006
14.375
29.287

78.194
16.924
16.616
13.722
30.932

18.456
21.850

n.d.
n.d.
91.896
125.239

137.309
150.283
139.456
124.345

113.630
34.438
39.224
26.477
13.491

57.952
16.124
23.205
17.592
1.031

15.992
18.882

* Exclosos ciclomotors.
Font: Jefatura Provinc'al de Tráfico de Barcelona. Les dades de matnculacions anteriors al
1988 provenen del Boletín de Estadística yCoyuntura. (COCINB).

Variació Matriculacions Baixes Saldo

2n. tr. 1994/2n. tr. 1993 2,3 31,5 -18,6
lr. sem. 1994/1r. sem. 1993 3,2 20,2 -11,3

1993/1992 -29,4 -1,3 -49,0

Les matriculacions continuen augmentant en relació amb l'any
passat, però a un ritme més suau del desitjat.

Així com al 1993, les matriculacions de vehicles disminuiren
en relació amb l'any anterior en tots els mesos, les dades dels
primers d'enguany presentaven una fonamentada esperança a

iniciar la recuperació, lenta però efectiva, de les matriculacions.
Les dades dels primers mesos així ho han confirmat, però el
conjunt del primer semestre assenyala que aquesta recuperació
no està tan consolidada com hom podria desitjar.

De tots és sabut que el consum interior encara no acaba

d'arrencar, i un dar reflex d'aquest fet és el nivell de matricula
cions. En efecte, l'adquisició d'un nou vehicle -essencialment
una substitució de l'antic per un de nou- depèn avui en dia de
diversos factors que no s'acaben de conjuminar per facilitar
aquest acte de compra. Les ajudes governamentals i el rellança
ment de les innombrables ofertes per part de tots els fabricants
no acaben de fer decidir els compradors. A banda del fet de dis

posar d'uns estalvis o d'una capacitat d'endeutament, la incerte
sa que encara plana sobre diverses magnituds macroeconómi
ques no crea un clima prou favorable per rellançar les vendes de
vehicles. Ja no només de vehicles industrials, que poden repre
sentar una onerosa inversió per a algunes empreses, sinó dels
turismes o motocicletes.

Matriculació de vehicles a la província de Barcelona

milers
60
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lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

I l 1991 EIJ 1992 1993 1994

Matriculació de turismes a Barcelona

1988
1989
1990
1991
1992
1993

k, 1994

17.699
18.065
15.182
11.782
14.438
7.748
9.872

18.041
20.450
15.955
14.148
14.229
11.141

10.451

14.697
15.321
11.615
11.047
10.067
9.156

17.406
16.961
11.271

12.602
11.452
9.434

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

(milers)

67.843
70.797
54.023

49.579
50.186
37.479

Variació (1)/0)

2n. tr. 1994/2n. tr. 1993 -6,2
lr. sem. 1994/1r. sem. 1993 7,8

1993/1992 -25,3

Aquestes condicions generals expliquen doncs el nivell de ma

triculacions a la província en el primer semestre de l'any,que
tot i augmentar moderadament en relació amb el de l'any
anterior -un 3,2 per cent-, és prou modest perquè ens hàgim
de remuntar a set anys enrere per trobar un nivell absolut de
matriculacions similar.

Amb tot, les expectatives de cara a la segona meitat de l'any
són positives, i es fonamenten en la certesa que l'economia co

mença a sortir de la crisi, i per tant és d'esperar que el consum
també ho faci i es reflecteixi en un increment significatiu de les
matriculacions de vehicles.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a Barcelona
Total Estructura d'usos (G

Any
Num. índexs
(1975 = PO) Gwh Domèstic

Comercial

i industrial Trat.

1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9
1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0
1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2

1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3
1988 143,8 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9
1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4
1990 155,6 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2
1991 165,1 4.792,9 1.431,0 3.222,0 128,7

1992 177,7 5.158,1 1.524,2 3.480,8 153,0
lr. tr. 1.306,8 424,5 849,6 35,8
2n. tr. 1.265,9 399,2 829,4 37,2
3r. tr. 1.233,4 337,5 857,3 38,7
4t. tr. 1.351,9 363,0 947,6 41,3

1993 171,2 4.968,9 1.549,4 3.255,9 163,7
lr. tr. 1.310,4 438,0 826,6 45,8
2n. tr. 1.246,2 411,1 795,8 39,2
3r. tr. 1.205,6 348,1 814,9 42,6
4t. tr. 1.206,7 352,1 818,6 36,0

1994
lr. tr. 1.267,4 444,8 783,1 39,5

Font: Dadesd'ENHER, FECSA i HECSA recollides i facili ades pel Departament
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

lr. tr. 1994/1r. tr. 1993
1993/1992

-2,5
-3,9

1,7
1,6

-4,1
-6,7

-13,7
7,0

Continua la tendència de final de 1993 en què el consum
per a usos comercials i industrials presentava taxes de variació
interanual negatives i eldomèstic, positives.

El consum d'electricitat a Barcelona durant el primer trimes
tre d'enguany presenta un comportament clarament diferenciat
segons els usos. Així, el consum per a usos domèstics continua
amb taxes de variació interanual positives -encara que més
lleus que un any enrera o que en trimestresanteriors- mentre
que el destinat a usos comercials i industrials continua amb va
riacions interanuals negatives. Si hom compara els consums del
primer trimestre d'enguany amb els del mateix període del 92
s'observa que mentre el consum per a usos comercials i indus
trials ha davallat un nouper cent, el consum domèstic ha aug
mentat en gairebé un cinc per cent. Amb tot, la davallada del
consum total en termes absoluts és molt més suau que la de tri
mestres anteriors i dóna esperances que es pugui recuperar en
els propers mesos.
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Consum d'electricitat usos comercials-industrials

Gwh.
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Tanmateix, cal tenir en compte dos aspectes que ajuden a ma

tisar aquesta evoluçió negativa: d'una banda, els factors climà
tics que condicionen en gran mesura el consum elèctric dels me

sos d'hivern, i precisament el d'enguany s'ha caracteritzat per
unes temperatures suaus i ajudaria a explicar part de la caiguda
del consum. I per altra banda, el fet -comentat en nombroses
ocasions- que una part important de petits tallers industrials i
locals comercials ubicats al teixitproductiu urbà veuen el seu

consum elèctric reflectit en el total de domèstic, que sí que pre
senta variacions positives, fet que pot dur a pensar que l'incre
ment del consum per a usos domèstics ha estat parcialment pro
vocatper un augment de l'activitat econòmica submergida.

Quant al consum per tracció, l'elevat nivell del període de re
ferència explica la caiguda d'aquest primer trimestre d'enguany:
al primer trimestre del 1993 l'increment fou d'un 28 per cent i
enguany la reducció és d'un 13,7 per cent. Malgrat tot, la ten
dència és clarament a l'alça com ho revela el fet que en relació
amb el mateix període del 1992, l'augment ha estat superior al
10 per cent.



Consum de gasos

Consum de gas canalitzat

Període
milions n. índex Co

1982

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991

1992
lr. tr.

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

1993

lr. tr.

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

1994
lr. tr.

1.700,9
1.821,2
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
971,9
732,0
389,7
532,5

2.602,5
952,3
695,8
390,4
564,0

982,7

94,4
101,0
105,8
112,3
109,2

115,6
113,6
118,8
121,4
140,1

145,7

144,4

994,4
1.019,2
1.074,9
1.150,1
1.125,4

1.203,4
1.197,3
1.269,3
1.316,1
1.536,6

1.606,1

1.595,8

Font: Gas Natural, S.A. Dades recollides pel Departament d'Estadística de Ajuntament
de Barcelona. Elaboració pròpia a partir de les dades poblacionals.

Variació (/o) Gas canalitzat

lr. tr. 1994/1r. tr. 1993
1993/1992

3,2
-0,9

Els resultats dels primers mesos d'enguany refermen
la recuperació del consum iniciada a final de l'any passat.

Les dades relatives al consum de gas canalitzat a Barcelona
durant el primer trimestre d'enguany reforcen l'inici de la recu

peració que es detectà als últims mesos de l'any passat. D'a
questa manera, l'augment del 3,2 per cent en relació amb el pri
mer trimestre del 1993 ja permet que l'acumulat dels darrers 12
mesos presenti una variació interanual positiva, tal com es veu

clarament al gràfic corresponent, i compensi les variacions inte
ranuals negatives del primer semestre de l'any passat.

Consumde gas canalitzat
milions de tèrmies
2.700
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Aquest augment del consum de gas és un indici esperançador
que el pitjor de la crisi —quant a consum energètic per part de
les unitats productives i economies domèstiques—ja ha passat i
que l'activitat productiva—en uns sectors més que en d'altres
comença a recuperar-se.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

1983
1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

1992
lr. tr.

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

1993
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1994
lr. tr.

458.000
453.600
462.700
500.406
542.221

581.909
604.896
625.793
656.371

675.215
173.347
172.563
152.355
176.950

666.192
173.046
173.334
147.749
172.053

167.635

100,0
99,0
101,0
109,3
118,4

127,1
132,1
136,6
143,3

147,4

145,5

256,3
255,8
262,9
286,2
313,2

340,3
358,5
376,0
399,4

413,0

408,5

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

pròpia a partir de les dades de població.

Variació (%)
lr. tr. 1994/1r. tr. 1993 -3,1
1993/1992 -1,3

Els efectes de la crisi sobre el consum de les famílies forcen
a la baixa la generació d'escombraries.

El volum d'escombraries domiciliàries recollides durant el pri
mer trimestre d'enguany continua la línia descendent dels da
rrers trimestres. Així, la variació del primer trimestre en compa
ració amb el mateix període de l'any passat arriba al -3,1 per
cent i la de l'acumulat dels darrers dotze mesos se situa, per ter
cer trimestre consecutiu, en valors negatius i assoleix un -2,1
per cent.
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Evolució del volum d'escombraries recollides

milers de tones
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Escombraries domiciliàries recollides
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Aquest procés de reducció del volum d'escombraries ve pro
vocat en primer terme pels efectes de la crisi que provoca un fre
a la producció de les petites instal.lacions industrials i de serveis
escampades per la trama urbana de la ciutat i especialment al
consum. Però també per d'altres factors de caire més estructural
i que forcen a la baixa la generació d'escombraries: una pobla
ció resident que tendeix a l'envelliment, uns nivells de consum i
de renda ja consolidats que limiten necessàriament un possible
creixement i una consciència social cada cop més estesa sobre
els límits de la generació de residus.



Preus de consum

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

1992 B 102,2
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
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 108,7 108,5 108,9 109,4
108,3 108,4* 108,7* 109,2* 109,4* 109,5*

* Dades provisionals. Per a Barcelona, totes les dades són encara provisionals.
Font: INE.

Variació ("1/0) lr. trim. 1994
març 1994/

març 1993 1993

Prov. Barcelona 1,3 5,0 5,2
Catalunya 1,2 5,0 5,3
Espanya 1,4 5,0 5,0
Prov. Madrid 1,4 5,0 4,8
CE 1,0 3,2 3,3

IPC per components
lr. tr. 1994 1993

1~1111111,
Alimentació 0,5 4,9 ,

Vestit 0,0 2,8 4,7
Habitatge 1,4 5,3 6,3
Parament llar 0,6 3,9 5,8
Medicina 1,5 6,7 10,6
Transport 2,0 7,4 10,8
Cultura 1,7 5,1 8,1
Altres 2,6 5,5 10,0
Total 1,2 5,2 5,5

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

Font: INE.

Al primer trimestre, la variació interanual no aconsegueix
baixar del 5 per cent, però a partir dels mesos següents, es
confirma la tendència a la baixa que s'esperava, fins i tot més
acusada a Catalunya que al conjunt d'Espanya.

Les dades referents a PIPC dels primers mesos d'enguany re
velen un comportamentmolt homogeni entre els diferents àm
bits territorials. Així, l'acumulat anual dels primers quatre me

sos entre la província de Barcelona, Catalunya i Espanya tot

just difereix en una dècima. Més encara, la taxa de variació inter
anual és, en tots els àmbits, del 5,0 per cent. Així doncs, s'obliden
-sembla que definitivament- les tensions que hi hagué a Cata
lunya en anys anteriors i que situaven la seva taxa inter
anual sempre per sobre de la d'Espanya.

IPC per àmbits i subjacent (o/o)

1.5

0,5

0

acumulat anual 1994

GFMAMJ J A S OND

variació interanual

-

11111111111 11111111111

1991

1 1 1 I 1111111

1992 1993
111111

1994
- Catalunya - España - UE Subjacent

A banda d'aquestes diferències puntuals, és rellevant la ten
dència a la moderació que comença a presentar l'IPC, tendència
que sembla ben encarrilada amb les dades del segon trimestre.
Obviament, els efectes de la crisi obliguen a una contenció de
preus per poder competir i estimular una demanda interna encara

adormida. Un exemple dar d'aquesta moderació de preus és la
inflació subjacent, que ja esmostra clarament per sota del total,
quan fins l'any passat se situava clarament per sobre. Per altra
banda, cal esperar que la inflació dels pròxims mesos mantingui
la tendència a la moderació, malgrat un possible rebrot als mesos

d'estiu, a causa d'unmolt bon any turístic.
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IV. Transport, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

,

Total a general Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desemb

,

, ..„,- -
milers de tones

, ..,..

1981 133,1 108,5 7.289 10.442 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308

1982 132,1 112,1 7.234 10.796 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113

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 5.439 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

lr. tr. 1.084 3.615 778 686 95 1.964 211 965
2n. tr. 1.407 3.538 961 807 119 1.953 327 779

3r. tr. 1.372 2.568 1.007 717 91 1.404 274 447
4t. tr. 1.390 3.339 1.016 779 112 1.889 263 671

1992 97,3 135,1 5.330 13.008 4.257 3.343 388 7.140 684 2.525

lr. tr. 1.185 3.620 944 797 87 2.039 153 784

2n. tr. 1.303 3.582 1.057 980 76 1.889 171 713
3r. tr. 1.314 2.662 1.049 808 103 1.383 161 471
4t. tr. 1.528 3.144 1.208 759 122 1.828 197 557

1993 95,1 129,4 5.208 12.462 3.960 2.941 361 7.312 887 2.208
lr. tr. 835 3.017 653 610 85 1.854 96 554
2n. tr. 1.489 3.398 1.187 782 138 1.923 164 693

3r. tr. I 1.065 2.883 805 752 70 1.606 190 525
4t. tr. jel 1.819 3.164 1.315 798 67 1.929 437 437

Font: Port Autònom de Barcelona Elaboració pròpia.

Variació (%)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

4t. tr. 199314t. tr. 1992

Total 19,1 -13,1 36,6 0,7 -3,6 1,7
Càrrega General 8,9 4,0 11,1 5,2 -9,2 8,5
Líquids a doll -45,1 -75,3 -25,1 5,5 2,0 6,7
Dolls sòlids 121,0 -40,4 372,2 -21,5 -43,2 -19,7

1993/1992

Total -2,3 -26,9 15,6 -4,2 -21,1 0,4
Càrrega General -7,0 -16,8 -0,8 -12,0 -11,2 -12,2
Líquids a. doll -7,1 -34,3 9,8 2,4 -18,9 10,1
Dolls sòlids 29,7 -61,9 198,5 -12,5 -62,0 -7,1

Nota de la Redacció:

Per causes tècniques, no ens és possible disposar per a aquest
número de les dades de 1994 relatives al tràfic de mercaderies

pel port. Tanmateix, i a l'espera de reprendre la sèrie al pròxim
número, mantenim les mateixes dades publicades en el número
anterior.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

Trànsit

Període

de passatgers

1111~111~11111~/111111~INI~C=■111.

i tràfic
Avions

de mercaderies per l'aeroport
Passatgers

de Barcelona

(milers) Mercaderies (tones)
riiimiffluil

1984 69.940 44.979 24.961 5.328 3.572 1.736 49.035 29.482 19.553
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917
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 136.082 68.054 68.028 10.036 6.123 3.913 72.421 34.158 39.263
lr. tr. 31.139 15.870 15.269 2.079 1.366 713 15.594 7.538 8.056
2n. tr. 35.076 17.672 17.404 2.619 1.610 1.009 17.784 8.465 9.319
3r. tr. 37.439 18.585 18.854 3.058 1.741 1.317 20.915 9.104 11.811
4t. tr. 32.428 15.927 16.501 2.280 1.406 874 18.128 9.051 9.077

1993 133.541 65.144 68.397 9.654 5.706 3.949 57.478 29.637 27.841
lr. tr. 30.330 14.547 15.783 2.057 1.266 791 15.439 7.896 7.542
2n. tr. 34.387 16.923 17.464 2.566 1.516 1.050 15.341 8.057 7.284
3r. tr. 36.343 17.917 18.426 2.799 1.559 1.240 12.809 6.741 6.068
4t. tr. 32.481 15.757 16.724 2.232 1.365 867 13.890 6.942 6.947

1994
,

32.039 16.244 15.795 2.183 1.357 826 12.867 6.324 6.543

Font:Aeroport de Barcelona.

Variació (%) Passatgers Mercaderies

lr. tr. 1994/1r. tr. 1993

Total 6,1 -16,7
Interior 7,2 -19,9
Internacional 4,4 -13,2
BCN-MDD 6,4 -

1993/1992

Total -3,9 -21,7
Interior -6,8 -13,3
Internacional 0,7 -29,0
Pont aeri -10,1 -

L'alleugeriment de la crisi i l'abaratiment de preus per
l'augment de la competència fa preveure que en els propers
mesos es consolidi la recuperació del trànsit aeri que ja s'ha
iniciat al primer trimestre.

Les dades sobre el trànsit de passatgers a l'aeroport de Barce
lona corresponents al primer trimestre d'enguany presenten de
forma clara una recuperació del trànsit, en contraposició amb un

1993 en què la taxa de variació interanual de vols interiors fou
negativa en tots els trimestres i la d'internacionals en la segona
meitat de l'any.
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Usuaris de la líma BCN-MDD (milers)

1988 356,9 382,0 300,4 405,5 1.444,7
1989 379,6 456,3 352,4 472,1 1.660,4
1990 407,6 490,6 383,7 496,6 1.878,5
1991 421,9 493,9 377,0 561,6 1.853,9
1992 556,9 562,3 466,8 537,9 2.123,9
1993 547,7 563,1 430,6 546,4 2.087,8

582,5

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

Si bé és comprensible que l'any passat es registressin aquestes
variacions negatives per l'excepcionalitat del 1992 com a període
de referència, també és cert que els efectes de la crisi es feren
sentir amb especial èmfasi en el tràfic aeri. En aquest sentit, les
dades dels primers mesos d'enguany no poden ser més elo
qüents: un increment del 7,2 per cent en el nombre de passat
gers de vols interiors i un 4,4 per cent en els internacionals. En
el primer cas, la pèrdua del monopoli per part d'Iberia en algu
nes línies -en especial el pont aeri- i la consegüent retallada
de preus per l'augment de la competència han afavorit clara
ment aquest increment del nombre de passatgers. El pont aeri
n'és l'exemple més illustratiu: més de 582.000 passatgers en els
vols Barcelona-Madrid aquest primer trimestre, que representa
un increment de quasi 35.000 viatgers.

Contràriament a l'evolució del nombre de passatgers, el tràfic
aeri de mercaderies continua en una tònica de caiguda, enfron
tat a unamillora de la capacitat i rapidesa d'altres mitjans de
transport que releguen a un segon terme el potencial del tràfic
aeri.



Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona
interior
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1.000—
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Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers) (1r. tr. 1994)

Aeroports
0,

Interior ernactona

No

re.gOar __TaattL. Regular
No

regular

Barcelona 1.363 1.291 72 812 7()9 43

Bilbao 240 206 34 60 54 6

Madrid 2.038 1.802 236 1.992 1.818 105

Sevilla 229 198 31 37 30 7

València 256 rit 239 18 75 jih 68 fiElie

Variació (%)
93

Índex
BCN =100

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

2.176
300

3.960
266
332

2,0
4,5

100,-
13,8
182,0
12,2
15,2

La recuperació del trànsit de passatgers és general als principals
aeroports espanyols, encara que més suau que a Barcelona.

En els principals aeroports espanyols també es detecta la re
cuperació del trànsit de viatgers, encara que amb algunes mati
sacions. Madrid i Bilbao aconsegueixen per al primer trimestre
trencar la tendència negativa de l'any passat i augmentar el
nombre de viatgers. Passen doncs de taxes negatives a final del
1993 a taxes positives a principi del 1994: Madrid d'un -4,2 al
1993 a un 4,5 al primer trimestre d'enguany i Bilbao d'un -6,4 al
1993 a un 2,0 aquest trimestre.

Sevilla i València, en canvi, no aconsegueixen aquest canvi de
signe, però sí que aconsegueixen que les variacions interanuals
negatives siguin moltmés suaus que l'any passat. Així, Sevilla
presenta al primer trimestre un decrement de l'11,8 per cent,
molt lluny ja del 40,9 per cent del darrer trimestre de l'any pas
sat o del 52,7 del conjunt de l'any. I València, una variació de
-3,1 per cent al primer trimestre contra un -8,0 per cent tot just
tres mesos enrere.
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Transport públic urbà i de rodalia

Nombre de viatgers a les línies de rodalia de RENFE i als Ferrocarrils de la Generalitat (milers)

1989
1990

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

7.904

8.350
16.054
17.059

23.957
25.409

n.d.

n.d.

1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.791 8.864 17.363 26.228 90.199
lr. tr. 3.951 4.911 701 4.307 13.870 2.159 4.424 6.583 20.453
2n. tr. 5.041 6.093 852 4.528 16.514 2.323 4.112 6.435 22.949
3r. tr. 6.393 7.015 867 4.352 18.627 1.875 3.337 5.212 23.839
4t. tr. 4.327 5.326 940 4.367 14.960 2.507 5.491 7.998 22.958

1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.127 17.354 26.481 99.043
lr. tr. 4.971 6.191 1.105 5.018 17.285 2.470 4.692 7.162 24.447
2n. tr. 5.745 6.186 1.025 4.892 17.848 2.304 3.705 6.010 23.858
3r. tr. 5.931 7.074 981 5.699 19.685 1.979 3.337 5.316 25.001
4t. tr. 5.865 5.713 904 5.262 17.744 2.374 5.619 7.993 25.737

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 26330

1994

lr. tr. 5.471 6.545 1.058 1 6.451 19.525 2.106 4.106 6.212 25.737

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE ipels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.

FCG: Catalans: Barcelona-Igualada/Manresa
Catalunya: Barcelona-Terrassa/Sabadell/U.A.B.

Variació (°/0)
lr.tr. 1994/
lr. tr. 1993 1993/1992

RENFE 18,5 -2,9
Cl 3,1 0,7
C2 11,7 -0,9
C3 25,1 -4,3
C4 44,6 -9,1

FCG -4,1 -4,9
Catalans -4,8 -7,8
Catalunya -3,7 -3,4

Després d'un 1993 caracteritzat per un descens generalitzat
del nombre de viatgers, als primers mesos d'enguany RENFE
i autobusos repunten a l'alça, mentre que metro i Ferrocarrils
de la Generalitat continuen el degoteig a la baixa, encara que
més suau que en trimestres anteriors.

Les dades sobre el transport públic van registrar al llarg de
tot el 1993 un descens generalitzat del nombre de passatgers: als
efectes de la crisi, s'hi afegí una comparació necessàriament ne
gativa amb l'excepcional 1992. Amb aquestes premises, les da
des del primer trimestre d'enguany comencen a ser optimistes:
en general, s'ha aturat la caiguda del nombre de passatgers i
s'ha passat a un increment en termes absoluts o, en els casos

més modestos de recuperació, s'ha atenuat el ritme de caiguda.
Així, pel total de transport urbà i de rodalia, el descens és de
només un 0,9 per cent en comparació amb el primer trimestre
de l'any passat contra un descens del 4,6 per cent pel conjunt
del 1993.
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Nombre de viatgers al total de transports públics
milions de viatgers variació (%)
600 10

550-

500- -0

450 -

.. .._

400 10
IV.92 1.93 11.93 111.93 IV.93 1.94

Ell Milions de viatgers (acumulat dotze mesos)
- taxa de variació interanual (%)

Per una banda, a la xarxa de rodalia de RENFE torna a aug
mentar considerablement el nombre de viatgers, amb un incre
mentdel 18,5 per cent en relació amb el mateixperíode de l'any
passat. En aquest cas, la decidida política comercial enfocada a

un augment i una regularitat de la freqüència de pas de trens a

les principals ciutats de l'àrea metropolitana ha fet que el tren

sigui un mitjà de transport d'ampli ús entre aquestes ciutats i
Barcelona, més encara si tenim en compte que les línies creuen
la ciutat i per tant tenen una cobertura territorial molt àmplia.



Utilització del transport públic
(milers

Xarxa

Autobusos

urbà
de viatgers transportats)*

FFÇrillieLSar otal
Xarxa

Període Metro

1982 214.162 263.500 17.043 494.705
1983 223.718 247.500 17.558 488.776
1984 236.828 223.400 17.204 477.432
1985 240.801 212.600 17.247 470.648
1986 245.605 193.000 17.707 456.312

1987 247.841 186.600 18.011 452.452
1988 253.452 185.900 18.159 457.511
1989 253.442 175.000 19.101 447.544
1990 268.522 174.295 19.836 462.653
1991 269.581 173.691 19.844 463.116

1992 260.719 174.234 19.907 454.860
lr. tr. 66.750 44.463 5.695 116.908
2n. tr. 66.275 43.728 5.045 115.048
3r. tr. 56.444 37.200 3.524 97.168
4t. tr. 71.250 48.843 5.644 125.737

1993 247.804 169.334 18.219 435.357
lr. tr. 66.699 41.635 5.159 113.493
2n. tr. 63.515 44.312 4.814 112.641
3r. tr. 49.713 34.370 3.211 87.294
4t. tr. 67.877 49.017 5.036 121.930

1994
lr. tr. 60.962 43.743 4.787 109.492

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriors al 1990
han estat recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

lr. tr. 1994/ 1993/

Variació (%) lr. tr. 1993 1992

Metro -8,6 -5,0
Autobús 5,1 -2,8
Ferrocarril Sarrià -7,2 -8,5

Així, aquest mitjà de transport ha esdevingut un competidor
del vehicle privat i fins i tot d'altres mitjans de transport públic.
Aquesta forta implantació territorial del tren de rodalia és un
fenómen sorprenent per la seva novetat, però gens estrany a al
tres grans urbs europees, com ara el cas de la xarxa RER de Pa
rís. D'aquí també que cada cop sigui més significatiu considerar
les dades abraçant una àrea geogràfica àmplia, corresponent a la
realitat dels desplaçaments diaris de la població i amb un con

cepte integral dels transports públics.

Nombre de viatgers al total de transports públics
milions de viatgers
200

150

100-

50-

0
lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

= 1991 1:3 1992 1 1 1993 1994

Igual com RENFE, la xarxa urbana d'autobús passa a tenir
una taxa de variació interanual positiva: un 5,1 per cent al pri
mer trimestre contra un -2,8 pel 1993. Una millora de la quali
tat del servei -sobretot en comoditat i regularitat- han afavo
rit sens dubte aquest augment als primers mesos d'enguany.

Per altra banda, els Ferrocarrils de la Generalitat -tant les lí
nies urbanes com les interurbanes-mantenen per al primer tri
mestre d'enguany unes taxes de variació interanual negatives,
encara que més suaus que l'any passat. Igual que en elmetro
-que accentua el decrement-, lamillora d'altres mitjans de
transport -tant públics com privats- han facilitat aquest des
cens del nombre de viatgers. La reestructuració de la xarxa vià
ria ha permès un retorn al vehicle privat -recordem que forta
ment castigat per les obres anteriors al Jocs- i en el cas dels
Ferrocarrils de la Generalitat, l'elevat nivell d'utilització dels tú
nels de Vallvidrera també han contribuït a aquesta disminució.
Totplegat, no ho oblidem, en el marc d'una situació de crisi
econòmica que no afavoreix el desplaçament per motius laborals
o de lleure.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
Internacionals

n. índex Conferències n. índex Conferències Internacionals/
Període miler 1985 = 100 per línia i any

. 1985 = 100
„

er límia i an Interurbanes %
-- _ ....

1985 166.905 100,- n.d. 7.080 100,- n.d. 4,2
1986 177.386 106,3 239,5 8.037 113,5 10,9 4,5
1987 193.867 116,2 254,5 9.731 137,4 12,8 5,0
1988 210.798 126,3 266,5 12.524 176,9 15,8 5,9
1989 241.070 144,4 292,9 16.475 232,7 20,0 6,8
1990 248.055 148,6 290,5 19.062 269,2 22,3 7,7
1991 229.393 137,4 261,0 23.593 333,2 26,8 10,3

1992 240.736 144,2 270,8 28.760 406,2 32,4 11,9
lr. tr. 58.849 Itz 6.961 11,8
2n. tr. 60.827 7.576 12,5
3r. tr. 62.450 7.430 11,9
4t. tr. 58.610 6.793 11,6

1993 236.023 141,4 267,3 29.338 414,4 33,2 12,4
lr. tr. 58.742 6.553 11,2
2n. tr. 59.854 7.621 12,7
3r. tr. 58.987 7.732 13,1
4t. tr. 58.440 7.432 12,7

1994

lr. tr. 59.357 7.662 12,9
Font: Telefónica. Dirección de Planificacióny Previsión. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia

lr. tr. 1994/
Variació (/o) lr. tr. 1993 1993/1992

Conferències interurbanes 1,0 -2,0
Conferències internacionals 16,9 2,0

Després d'un 1993 de variacions negatives, el nombre
de conferències interurbanes presenta a principis del 1994
variacions interanuals positives. El d'internacionals,
continua amb una tònica de creixement sostingut.
Les dades del primer trimestre del 1994 relatives al nombre

de conferències interurbanes i internacionals efectuades pels
abonats de Barcelona mostren clarament una evolució positiva.
En el primer cas, el nombre de conferències interurbanes aug
menta un u per cent en relació amb el primer trimestre del 1993,
any en què l'evolució internanual de tots els trimestres fou lleu
gerament negativa. Així, la tendència negativa de l'any passat es
trenca i s'inicia aquest amb variacions positives.
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Conferències internacionals efectuades
pels abonats de Barcelona

milions
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Per altra banda, el nombre de conferències internacionals ac

celera el seu creixement -ja iniciat al segon semestre de l'any
passat- i presenta per aquest primer trimestre una variació po
sitiva del 16,9 per cent en comparació amb el mateix període del
1993. Sembla doncs, que la projecció internacional de la nostra

ciutat i dels agents que hi operen reprèn un dinamisme més prò
xim a les característiques del període de fort creixement econò
mic de principi dels 90. En tot cas, és un dels indicadors que
amb més contundència posa de manifest l'inici de la recuperació
econòmica en un entorn de ciutat cada dia més integrada a Eu

ropa.



Nombre de línies, connexions o terminals de telecomunicacions en servei

Línies
Ibercom

Terminals
de telefonia

mòbil aut.

1.100 613
4.495 1.013

7.442 3.040
16.135 6.354
22.372 9.363

25.090 10.833
26.596 12.284

29.152 13.381
32.219 14.566

32.063 15.466
36.514 16.523
38.890 17.704
39.316 19.230

41.834 21.123

Connexions
Terminals de Circuits punt a punt

31-XII-1987
31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990
31-XII-1991

31-111-1992
30-V1-1992

30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993
30-IX-1993
31-XII-1993

31-111-1994

772.272
802.970
832.589
857.759
875.811

878.695
884.736
884.100
885.599

884.096
883.212
880.976
881.621

881.670

650
1.353
2.056
2.804

3.663

4.277
4.473

4.385
4.215

4.262
4.324

4.163
4.541

4.578

7.133
7.567

8.002
9.084
9.586

9.367
9.525
9.831
9.620

9.237
8.504
8.492
8.360

8.490

4.101
4.272
4.443
4.997
4.697

4.294
3.923
3.885
3.789

3.705
2.520
2.101
1.875

1.458

3.008
3.248
3.489
3.949

4.679

4.871
5.226
5.433
5.243

5.257
5.705
6.051
6.168

6.531k

23

46
68

127
189

181
255

287
248

253
256

317
298

474

1

1

2
11

21

21
21
226
340

22
23
23
19

27

Nota: La Xarxa lberpac no inclou les connexions de RSAN. lberpac iCircuits punt a punt: Xarxes de Transmissió de Dades.
Font: Telefónica S.A. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Nombre de línies, connexions o terminals
dels diferents serveis

niiIcrs
50

40 -

30 -

20 -

10 -

0 d
31.12.90

I 1 -r 1
31.12.91 31.12.92 31.12.93 30.03 94

Con. X. Iberpac X-25 Term. circ. pt apt 2400-9600
Línies Serv. Ibercom Term. telefoniamòbil autom.

No hi ha dubte que, a més de les obertures de les empreses
als mercats internacionals, les millores tarifàries -encara que
només sigui en termes relatius entre interurbanes i internacio
nals- i la difusió del fax, han facilitat aquests increments.

Variació (%)
31-111-1994/
31-XII-1993

31-111-1994/
31-111-1993

Línies telefòniques 0,0 -0,3
Connexions X. Iberpac X-25 0,8 7,4
Connexions circuits punt a punt 1,6 -8,1
-<2400 bps -22,2 -60,6
- 2400-9600 bps 5,9 24,2
-64 Kbps 59,1 87,4
-2 Mbps 42,1 22,7
Línies Ibercom 6,4 30,5
Terminals Serv. Tel.Mòbil Aut. 9,8 36,6

Serveis avançats: perspectives de creixement clarament

optimistes.

Pel que fa a la gamma de serveis avançats de telecomunica
cions, les perspectives són francament optimistes. Per una ban
da, continua la contractació de serveis de telefonia mòbil auto
màtica a un ritme superior al 30 per cent anual, i amb una

perspectiva d'ampliació del servei i d'abaratiment de tarifes que
encara el potenciaran més. La xarxa Ibercom -xarxa digital per
a entitats amb un gran volum de comunicacions- també conti
nua amb increments interanuals de l'ordre del 30 per cent. Per
altra banda, els Circuits punt a punt -tot i modificant la seva

composició, el desenvolupament de les connexions de velocitat
ràpida en contra de les de menor capacitat la xarxa Iberpac
-de commutació de paquets integrats que permeten connexions
internacionals- també presenten increments significatius i amb
clares possibilitats d'expansió.
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Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (febrer-abril 1994)
--"Iff~.~111111er- Nivell d'ocupació (a) de Nombre de Pernoctacions/

Categoria , „,„,4,p,21_aces____„(1%)_,EuTtubitacions visitants

H5* 34,6 48,5 66.324 36.657 1,8
H4* 47,7 60,3 562.113 337.210 1,7
H3* 50,7 62,1 ,

362.469 164.233 2,2
H2* 51,8 58,6 90.043 37.092 2,4
H 1* 44,5 51, 56.246 30.294 1,9

Total 47,5 59 ,111 1.137.195 605.486 1,9

(a) Dades obtingudes a partir de l'Enquesta realitzada als directors d'hotels.
Font: Tots els quadres d'aquesta secció s'han elaborat a partir de les dades de l'Enquesta d'Activitat Turística de Turisme de Barcelona.

Durant el primer quadrimestre d'enguany, ha augmentat
de manera significativa el nombre de visitants que ha pernoctat
als hotels de la ciutat.

Durant els passats mesos de febrer, març i abril, s'estima que
més de 605.000 visitants han pernoctat, una o més nits, en hotels
de la ciutat, i han generat en total gairebé 1.140.000 pernocta
cions. Aquest flux de visitants representa un augment del 6,9
per cent en relació amb el mateix període del 1993 i un 12 per
cent més de pernoctacions, gràcies a un augment moderat de
l'estada mitjana. Val a dir que la ràtio d'1,9 pernoctacions/visi
tant assolit durant el trimestre significa el trencament de la ten
dencia baixista dels darrers trimestres.

Com acostuma a passar, aquesta evolució no ha estat homo
gènia a totes les categories hoteleres. Un fet destacable i que
possiblement obeeix a reduccions de l'oferta per canvi de cate

goria, seria ladisminució del nombre de pemoctacions i també
dels nivells d'ocupació dels hotels de les categories extremes.
Aixó ha redundat en un augment espectacular de pernoctacions
i nivells d'ocupació als hotels de dues i especialment de quatre
estrelles. Fins el punt que la meitat de les pernoctacions del tri
mestre corresponen a hotels d'aquesta categoria. Un altre fet a
destacar és que l'estadamitjana ha augmentat a totes les catego
ries hoteleres menys a lad'una estrella.

Pel que fal als nivells d'ocupació per categoria hotelera, des
taca la relativa homogeneïtat entre els nivells de les categories
no extremes —dos, tres i quatre estrelles— alhora que els ni
vells d'ocupació de les altres dues categories, i molt especial
ment en els de cinc estrelles, evolucionen a la baixa i amplien el
seu diferencial en relació amb la mitjana del sector.
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Visitants que han pernoctat als hotels de la ciutat
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Un de cada tres visitants que han pernoctat als hotels
de la ciutat han vingut per motius de turisme.

Quant a les motivacions de les visites, els resultats del trimes
tre ofereixen un canvi espectacular en relació amb les manifes
tades un any abans i fins i tot amb l'estructura resultant d'anys
anteriors. Un canvi que es concreta, per citar només els aspectes
més rellevants, en un augment espectacular—en termes intera
nuals— dels visitants per motius estrictament turístics. Per ilus
trar aquesta afirmació només cal dir que en termes absoluts s'ha
superat, als mesos de febrer, març i abril d'enguany, el nombre
de pemoctacions per aquesta motivació comptabilitzades els
mesos de maig, juny i juliol de l'any passat, un trimestre força
més turístic que el primer.

Entre les motivacions que han perdut pes tant en termes rela
tius com absoluts destaca la de negocis i, de forma puntual, la
de congressos. Les pemoctacions per negocis perden uns tretze

punts percentuals i se situen lleument per sota del 50 per cent
del total, mentre que les pernoctacions per congressos baixen al
nivell mitjà del 1993.



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

Sexe (%)
Homes 71,1 69,2 59,6 71,6 67,0 66,4 68,3
Dones 28,9 30,8 40,4 28,4 33,0 33,6 31,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (1)/0)
14-18 1,0 0,6 0,8 - 0,1 0,3 0,6
19-24 6,0 5,5 5,2 2,3 5,4 6,0 4,6
25-34 21,4 22,7 21,5 22,0 23,8 24,5 21,8
35-49 37,3 34,2 32,9 44,2 36,5 43,3 37,6
50-64 34,3 37,0 39,5 31,5 34,2 23,0 35,4
65 i més - 0,1 - 2,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 45,3 33,0 30,8 41,5 31,5 44,3 37,9
Madrid 21,2 13,7 8,5 16,7 37,2 19,3 15,1
País Basc 4,0 2,7 1,7 2,7 4,9 3,0 2,8
Andalusia 1,5 2,8 3,2 2,5 12,0 4,9 2,5
País Valencià 4,8 5,5 3,7 5,2 17,0 3,7 4,8
Altres 13,8 8,3 13,7 14,4 28,9 13,4 12,7

Estrangera 54,7 67,0 69,2 58,5 68,5 55,7 62,1
Francesa 8,3 9,8 9,2 8,3 11,6 8,6 9,0
Britànica 4,5 7,3 5,7 6,3 6,0 6,4 6,0
Italiana 7,8 7,4 10,9 8,2 8,6 9,3 8,6
Alemanya 8,3 8,1 7,3 5,0 11,6 7,0 7,0
Nord-americana 4,8 10,1 9,6 6,7 5,9 5,2 7,8
Japonesa 4,9 3,8 3,9 3,2 2,9 5,9 3,9
Altres 16,1 20,5 22,6 20,8 21,9 13,3 19,8

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 28,3 27,1 25,3 22,7 13,9 17,0 26,0
Alt directiu 15,7 10,8 6,9 12,7 22,5 18,4 11,7
Quadres intermedis 9,6 7,8 7,0 9,0 3,1 22,0 8,4
Empleat 9,9 7,2 10,9 7,9 6,7 8,6 8,9
Tècnic superior 22,7 20,6 17,4 29,9 27,3 11,0 22,7
Estudiant 5,4 4,6 4,6 2,1 5,1 5,3 4,1
Mestressa de casa 4,1 13,0 15,8 8,6 13,9 7,8 10,2
Altres 4,3 8,9 12,1 7,1 7,5 9,9 8,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

A grans trets, i a l'espera que les dades de propers trimestres
ho confirmin, sembla que aquest any s'ha d'esperar una estruc
tura de motivacions en la que els negocis, amb una quota al vol
tant del 50 per cent, i el turisme, promocionat a nivell mundial
arran dels Jocs, continuaran sent els principals motius d'atracció
de visitants. Amb la particularitat que el diferencial entre amb
dós tendeix a reduir-se.

De la resta de motivacions, només aquells col.lectius formats
pels qui segueixen l'activitat firal de la ciutat i els qui vénen com
a acompanyants o per motius familiars, han augmentat el seu
pes relatiu sobre el total de visitants tant en termes interanuals
com en relació amb les mitjanes dels dos anys anteriors.

Entre els turistes, augmenten els que ja coneixien la ciutat per
altres motius i també els que declaren venir per recomanació
o per motius familiars i com a acompanyants.

Una primera anàlisi de les raons d'elecció de Barcelona per
part dels que han vingut per motius vacacionals durant el tri
mestre posa de relleu que les principals, de les identificades, han
estat el coneixement previ de la ciutat i motius familiars o com a

acompanyants. La recomanació de coneguts i amics també figu
ra com una raó determinant i amb un pes creixent. Davalla, de
forma espectacular i preocupant, el nombre dels que declaren
visitar Barcelona com a conseqüència de la recomanació de l'a
gència de viatges.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Serie hornogènia de visitants (contintuició) (dades trimestrals)

Motiu de la visita (')/0)
Comercial/Negocis 60,9 57,0
Turisme 9,5 30,6
Fires 6,7 1,6
Congressos 8,4 2,0
Etapa viatge 5,4 3,3
Motius familiars i acompanyants 4,0 2,9
Altres 5,1 2,6
Total 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (`)/0)
Coneixement previ 19,5 15,3
Per recomanació 8,1 14,3
Motius familiars i acompanyants 15,8 9,1
Etapa viatge 5,4 18,6
Informació (fulletó...) 3,5 2,9
Recomanació agència viatges 18,7 13,6
Altres 27,2 21,4
JJ.00. 1,8 4,8
Total 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 20,6 34,7
Una vegada o més 79,4 65,3
Total 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 67,0 64,0
Vehicle propi 21,1 25,4
Autocar/Autobús 6,2 5,5
Tren 5,7 4,9
Altres 0,2
Total 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme id'etapa de viatge.
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El fet que durant el trimestre hagi augmentat de forma nota

ble el percentatge de visitants per motius vacacionals, ha fet
augmentar tant en termes absoluts com relatius el coNectiu dels
qui visiten la ciutat per primera vegada.

L'augment del nombre de turistes explica també l'augment
del percentatge de visitants que es desplacen fins a Barcelona
amb el seu propi vehicle o amb autocar.

L'avió continua sent, ara per ara, el mitjà de transport més
utilitzat pels visitants que pernocten a la ciutat tant durant el tri
mestre comdurant els darrers dotze mesos. Difícilment es pot
esperar un altre resultat d'una estructura de procedències en la
que dos de cada tres visitants són estrangers. El col.lectiu de vi
sitants que es desplacen fins a Barcelona amb el seu propi vehi
de o amb autocar ha augmentat durant el darrer trimestre com

a conseqüència bàsicament de l'augment del turisme i del fet
que els majors augments per nacionalitats corresponen als pro
cedents de la resta d'Europa.
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Quant al perfil del visitant tipus, les dades del trimestre apun
ten a una certa recuperació de l'estructura del 1992, any en què
va augmentar considerablement el percentatge del col.lectiu fe
mení, fins al punt d'assolir un terç del total de visitants. Aquesta
sembla una tendència lògica i previsible atès l'augment del turis
me i un protagonisme creixent de la dona en el món dels nego
cis i tot fa pensar que s'accentuarà en el futur.

Pel que fa a l'estructura d'edats dels visitants que han pernoc
tat a la ciutat, no hi ha canvis substancials en relació amb la
d'un any abans. Més del 70 per cent d'aquests visitants tenen
entre 35 i 64 anys i només un escàs 5,5 per cent són menors de
25 anys. Aquestes dades poden induir fàcilment a engany si no
es té present que només es consideren els visitants allotjats en

hotels. Aquestamena d'allotjament no acostuma a ser la més
utilitzadaper la gent jove quan viatja, especialment per vacan
ces.

Continua augmentant de forma accelerada el pes relatiu
dels visitants estrangers.

Durant els primers mesos d'enguany la distribució de pesos
entre visitants espanyols i estrangers ha vingut a confirmar el
canvi que s'està consolidant darrerament cap a una major pre
sència de visitants forans. No cal insistir en les raons que afavo
reixen aquesta tendència, d'altra banda totalment lògica i que és

d'esperar que encara s'accentui més en el futur.



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

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 2.6 2,5 2,6 2,4 2,8 2,8 2,5
Nits 1,8 1,7 1,8 1,6 1,9 2,3 1,7

Acompanyat per (°/0)
Sol 37,5 43,7 32,5 48,8 34,8 37,6 41,6
Amic/companys 38,9 26,6 28,0 32,8 35,4 36,2 31,8
Amb la família 17,6 24,9 36,0 17,5 26,1 20,2 23,7
Amb fills 6,3 4,0 7,0 1,7 4,0 3,0 4,5
Sense fills 11,3 20,9 29,0 15,8 22,1 17,2 19,2

Grup organitzat 5,5 5,0 3,5 0,9 2,5 6,0 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda 78,0 81,0 78,0 84,0 80,0 84,0 80,0
Compres 5,0 3,0 2,0 1,0 2,0 5,0 3,0
Entreteniment 4,0 4,0 8,0 3,0 8,0 3,0 5,0
Transport intern 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 8,0 12,0
Altres 1,0
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 8,1 8,5 8,4 8,2 8,3 8,3 8,3
Oferta cultural 7,7 8,3 8,2 7,9 7,9 7,7 8,0
Entreteniment 7,6 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 7,8
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,4 7,8 7,9 7,6 7,7 7,4 7,7
Accessos 7,9 8,2 8,1 8,0 7,7 6,3 8,0
Transport públic 7,2 8,2 8,1 7,9 7,7 7,1 7,9
Nivell d'informació 7,2 6,9 6,7 6,7 6,3 6,5 6,9
Seguretat ciutadana 6,3 6,2 6,0 6,1 6,6 6,2 6,1
Contaminació atmosfèrica 4,9 4,7 4,8 5,0 4,7 4,9 4,9
Sorolls 4,9 4,7 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8
Neteja general de la ciutat 5,9 5,5 5,2 5,2 4,9 5,4 5,4
Relació qualitat/preu oferta restauració 5,8 6,4 6,5 6,9 7,0 6,7 6,5
Relació qualitat/preu oferta hotelera 5,7 6,2 6,6 6,8 6,8 6,4 6,4
Relació qualitat/preu oferta comercial 5,7 6,6 6,2 6,9 6,9 5,8 6,4

Tanmateix, cal fer notar que els ritmes de creixement no són
ni de bon tros homogenis segons les nacionalitats i fins i tot es
detecten alguns canvis en la jerarquia d'aquests països de proce
dència. Així, el nombre de visitants dels països més importants
de la UE, amb l'excepció d'Itàlia, segueix una tendència clara
ment a l'alça, igual que els procedents de Nord-amèrica i d'al
tres destinacions amb menys pes relatiu. Per contra, disminueix
la presència de japonesos.

Com a destí turístic, Barcelona atreu especialment visitants d'un
nivell elevat quant a ocupació i instrucció.

Pel que fa a la professió i nivell d'instrucció dels visitants que
pernocten als hotels de la ciutat, es manté el percentatge de di
rectius, professionals liberals i tècnics superiors. Contràriament,
s'ha reduït el nombre de quadres intermedis i empleats. Aquest
fet tant s'ha de relacionar amb la política de les empreses de re
duir despeses coma l'impacte de la crisi sobre la capacitat de
despesa dels potencials visitants de la resta del país i d'Europa.
D'altra banda, l'expansió del turisme ha afavorit una major pre
sència de mestresses de casa.

L'augment del nombre de visitants per motius vacacionals du
rant aquest inici d'any és raó suficient per explicar que hagi aug
mentat de forma notable el percentatge de visitants que viatgen
amb la famfiia, i especialment sense fills.

Malgrat elprocés de devaluació de la pesseta, la despesa ex
trahotelera dels visitants continua molt limitada a causa de les
dificultats econòmiques que durant els darrers trimestres han
patit les economies del nostre entorn, començant per l'espanyo
la. La despesa en compres continua a nivells mínims, mentre
que la d'entreteniment s'ha vist afavorida per una major presèn
cia de turistes.
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On es detecten menys canvis en relació amb la situació d'un
any abans és en la valoració que els enquestats fan de diferents
aspectes de la ciutat. En tot cas, cal destacar l'excel•lent valora
ció que els mereixen les ofertes arquitectònica i cultural, una
constant en els darrers anys. Qüestions com ara els accesos, l'o
ferta d'entreteniment, la qualitat del transport públic i el caràc
ter i amabilitat dels ciutadans mantenen les elevades cotes d'ac
ceptació de trimestres anteriors. Contràriament, els visitants
creuen que es pot millorar molt en termes de neteja general de
la ciutat, contaminació atmosfèrica, sorolls i nivell d'informació.

Cal destacar, tot i que potser és un aspecte conjuntural que té
molt a veure amb la variació del tipus de canvi de la pesseta, la
valoració positiva que els visitants fan de la relació qualitat/preu
tant de l'oferta hotelera, com de la de restauració i de la comer
cial, malgrat que la despesa extrahotelera estigui en uns mínims
anecdòtics.
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Perfil del visitant tipus
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Per acabar, podríem dir que el perfil del visitant durant els
primers mesos d'enguany ha estat el d'una persona suposada
ment culta —nivell de tècnic superior i amb un càrrec de res

ponsabilitat dins l'empresa— que visita la ciutat ja sigui per ne
gocis, motius professionals o per fer turisme i que de tot el que
li ofereix la ciutat, l'atreu especialment l'oferta arquitectònica i
cultural. Valora el caràcter i la amabilitat dels ciutadans i també
busca i agraeix l'oferta d'oci que li proporciona la ciutat. La ma

joria són homes d'entre 35 i 50 anys i darrerament valoren la
competitivitat en termes de relació qualitat/preu de l'oferta d'a
llotjament i restauració de la ciutat.



V. Mercat Immobiliari





Consum aparent de ciment

Consum aparent de ciment
Província de Barcelona

1992

lr.tr.
2n.tr.

3r.tr.
4t.tr.

1993
lr.tr.

2n.tr.
3r.tr.

4t.tr.

1994

1rak

2.613.640
2.532.335

2.502.844
691.228
634.083
636.282
541.251

2.159.920
496.895
591.426
557.199
514.400

559.975

Núm. índexs'

100,-
96,9

3.793.304 100,-
3.652.683 96,3

3.745.209
1.030.365
966.418
921.399

95,8 827.027 98,7

88,3
86,7
83,7
82,6
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3.143.049
756.020
856.894
798.128
732.007

.29

*Números "ndess de racumulat dels darrers dotze mesos.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficemen.
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La recuperació del consum de ciment confirma lamillora
de les expectatives de l'economia.

Tradicionalment, hem analitzat l'evolució del sector immobi
liari mitjançant l'estudi de variables lligades a la producció de
nou sostre i a l'evolució delmercat. Hem volgut ara situar-nos

en una posició més distant per tal d'analitzar l'evolució del sec
tor de la construcció des d'un punt de vista d'activitat global;
amb la informació que aquí presentem sobre el consum aparent
de ciment volem oferir una visió de la marxa general del sector
en tota la seva dimensió, en considerar també, a més, de l'edifi
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Nota: Les dades són mitjanesmòbils de sis mesos.

cació nova, els subsectors de l'enginyeria civil i la rehabilitació
—segons fonts del sector,conjuntament l'any 1993 representa
ren el 56 per cent del volum total de la construcció a Espanya.
Precisament, són aquests dos subsectors els que presenten unes
millors perspectives de cara al 1994. Pel que fa als altres dos res

tants, es preveu que l'edificació residencial mantindrà els nivells
d'activitat actuals més que el ritme de creixement, per la inci
dència del Pla de l'Habitatge; per contra, per a la construcció no

residencial privada, lamés afectada per la crisi, no hi ha previ
sions de recuperació a curt termini, quant que l'estoc de sostre

existent sembla suficient per absorbir el previsible increment de
demanda generat per la lleu recuperació econòmica.

Les dades del primer trimestre d'enguany mostren una recu

peració del consum aparent de ciment, més considerable a la

província de Barcelona que a Catalunya. Aquesta evolució posi
tiva és el resultat d'una millora de les expectatives de recupera
ció econòmica després de dos anys de resultats molt negatius en
el sector de la construcció. Recordem que a Catalunya l'any
1993 es produí una caiguda del volum total d'activitat del sector
estimada en un 9 per cent, alhora que a Espanya rondà el 8 per
cent. El tancament d'un cicle—dominat per les construccions
vinculades als Jocs Olímpics i a l'Expo— determinà en part la
magnitud d'aquesta davallada. El desenvolupament del Plan Di
rector de Infraestructuras i de la segona fase del Plan de Carre
teras són, per la banda de l'obra civil, els principals elements
que avalen aquesta recuperació; segons fonts del sector, la licita
ció oficial augmentà considerablement al llarg del 1993—a Ca
talunya un 25,1 per cent i a Espanya un 53,4 per cent. Lògica
ment, i sense perdre de vista que després de la licitació ha de
venir l'adjudicació i la contractació, aixà s'ha de traduir en un

augment d'obra nova, com així ho testimonia el major consum

de ciment que s'ha registrat durant aquests primers mesos d'en
guany.
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Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges

1!1~~~~~IIIIII1P~~

esta Regió I Total Regió I Resta Catalunya
Meiff~lemeemememmunugnor

11111=IL
miimmie«._

1987 3.828 3.146 15.108 11.304 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
lr. tr. 557 1.247 3.245 2.527 3.802 3.774 5.428 4.116 9.230 7.890
2n. tr. 817 2.109 3.750 3.125 4.567 5.234 4.902 4.412 9.469 9.646
3r. tr. 704 260 3.410 2.151 4.114 2.411 4.085 3.577 8.199 5.998
4t. tr. 741 487 2.917 2.866 3.658 3.353 3.745 4.105 7.403 7.458

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 7.044
4t. tr. 598 823 4.381 3.058 4.979 3.881 4.749 3.748 9.728 7.629

1994
lr. tr. 704 426 5.319 3.146 6.023 3.572 3.767 3.612 9.790 7.184

Font: Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de
Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (`)/0)

Barcelona Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

lr. tr. 1994/1r. tr. 1993 48,2 -20,2 17,8 44,9
lr. tr. 1993/1r. tr. 1992 -14,7 -57,2 39,1 -14,1

1993/1992 -17,1 -34,0 28,3 26,7
1992/1991 30,7 63,9 2,6 -18,6

El Pla de l'Habitatge continua fent que el subsector de
la construcció residencial refermi la dinàmica expansiva dels
darrers trimestres, en contrast amb altres subsectors més lligats
a l'activitat productiva que han resultat més afectats per la crisi.

Les dades relatives als habitatges iniciats a la Regió I durant
el primer trimestre d'enguany confirmen l'evolució positiva que
s'inicià tot just fa un parell d'anys. La tímida represa que es ma

nifestà llavors s'ha convertit en una evolució estable que, mal
grat la crisi, es referma trimestre rera trimestre: de fet, en els
darrers nou trimestres les variacions interanuals acumulades han

mantingut sense defallir el signe positiu. Aquest fet s'ha de valo
rar molt positivament quant que el sector de la construcció és el
que està experimentant amb més duresa la crisi: si les dades del
PIB del 1993 han estat negatives a Catalunya i a Espanya, els
resultats pel sector de la construcció ho han estat encaramés,
amb davallades que oscil-len entre el 8 i el 9 per cent.
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L'evolució del subsector residencial ha estat especialment po
sitiva gràcies a la influència del Pla de l'Habitatge. Malgrat el
canvi radical d'escenari que s'ha produït des del moment en què
es dissenyà el Pla i el període d'aplicació -període en què s'ha
produït un canvi en el cicle econòmic que ha afectat amb inten
sitat les economies domèstiques-, aquest Pla s'ha convertit en
un autèntic esperó per als promotors i per als compradors d'ha
bitatge. L'esperit del Pla es basava en facilitar l'accés a l'habitat
ge dels segments de població amb més necessitats -els qui ha
vien resultatmés perjudicats pel boom de preus del 87-89-, i
per això obria un ampli ventall d'instruments: promoció de nous

habitatges de protecció oficial, possibilitat de comprar habitat



Habitatges iniciats
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Barcelona •Onze municipis restants 111 Resta Regió

• ïÏi
Habitatges de Protecció oficial de nova construcció

1993 2.687 4.070 6.757
lr. tr. 245 708 953
2n. tr. 619 998 1.167
3r. tr. 663 1.009 1.672
4t. tr. 1.160 1.355 2.515

1994

lr tr. 547 704 1.251

1993 948 1.734 2.682
lr. tr. 187 267 454
2n. tr. 143 453 596
3r. tr. 396 393 789
4t. tr. 222 621 843

1994
lr. tr. 193 620

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

ges de segona mà a preu taxat i foment de la rehabilitació d'edi
ficis i habitatges. Aquestes dues darreres opcions resulten solu
cions especialment interessants a llocs que ja estan densament
edificats i on l'oferta de nova planta és cara i/o escassa. Des
d'un punt de vista a llarg termini, no es pot oblidar que aquest
Pla inclou ajuts molt importants per estimular laproducció i in
troduir al mercat sòl destinat a la construcció d'habitatges, pre
ferentment de protecció oficial.

Habitatges iniciats als grans municipis
de la Regió I*

Barcelona
l'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Sabadell

Terrassa
Santa Coloma de Gramenet
Mataró

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

Total 12 municipis
Total Regió 1

Total Catalunya

804
53

124

498
335
10
212
20
320
63
400
242

2.981

6.023

9.790

2.336
276
304

1.219

1.956
120
628
562

281
185
242
615

-6,3
-36,8
-28,4
122,0
-31,9
17,6
139,0
48,1

145,2
-13,2
449,1
174,1

8.724 20,4

19.429 18,1

35.967 5,9
*Municipis de la Regió I que tenen mes de 50.000 residents (cens del 1991).
Variació registrada en els darrers dotze mesos.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció General d'Arquitectura
i Habitatge.

Els nuclis urbans mitjans de l'entorn de Barcelona que disposen
de sòl per edificar s'acullen als ajuts previstos al
Pla de l'Habitatge i mantenen el ritme expansiu en la
construcció d'habitatges.
Si ens circumscrivim a la producció de nous habitatges, l'im

pacte més notable en termes quantitatius de l'aplicació del Pla
de l'Habitatge s'ha deixat sentir en els nuclis urbans mitjans.
Dins del procés de reequilibri del territori que s'està produint a
l'àmbit d'influència de Barcelona, l'atracció que exerceixen
aquests nuclis urbans—totes les comarques de la Regió I excep
te el Barcelonès guanyaren població en el període intercensal,
un deu per cent en total— es tradueix en un increment de la de
manda d'habitatge. El fet que molts d'aquests municipis dispo
sin de sòl apte per a edificar fa que els constructors s'hi aboquin
per tant, siguin zonesmolt dinàmiques. El conjunt de la Re

gió I ha experimentat un augment del 20,7 per cent en relació
amb el primer trimestre de l'any anterior, quan ja experimentà
un increment respecte al primer trimestre del 1992 del 31,2 per
cent. Aquest elevat ritme de creixement del nombre d'habitat
ges iniciats és especialment remarcable al VallèsOccidental, que
registra un increment del 73,5 per cent en relació amb el primer
trimestre de l'any passat. La resta de comarques, amb l'excepció
del Baix Llobregat on per aquest primer trimestre d'enguany es

detecta un estancament, registren augments entre el 16 i el 27
per cent. Entre els dotze municipis més grans de la Regió I —els
que segons el cens del 1991 passen de 50.000 habitants— hi ha
augments espectaculars: en conjunt, augmenten un 32,0 per cent
en relació amb elprimer trimestre de l'any passat, i en termes

de variacions en els darrers dotze mesos, l'increment és del 20,4
per cent. Cerdanyola del Vallès, Granollers,Mataró i Sabadell
són els municipis que registren un creixement anual acumulat
més important.
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Construcció d'habitatges i projectes visats

Projectes d'habitatges visats

milers
10

9

8

7

6

Províneia de Barcelona

5 -

2

1

0 it
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Lhures LI Protecció Oficial

Nota: Les dades són mitjanesmòbils de tres trimestres

De cara als propers mesos, el previsible reforçament de la re

cuperació de l'economia contribuirà, per poc que esmantingui
la contenció dels preus de venda dels habitatges i el preu del di
ner, a refermar la demanda. Només el segment de demanda més

afectat per l'envergadura de la crisi s'ha replegat quan ha vist
com s'enfosquien les seves expectatives. El gros de la demanda
té massa vívid en la seva memòria que a la segona meitat dels
80 per a molta gent es van anant esvaint les possibilitats d'accés
a un habitatge quan els preus pujaven any rera any i els tipus
d'interès eren molt elevats; així, reconeixen en el Pla de l'Habi

tatge una oportunitat molt atractiva potser única- per
alleugerir la càrrega de comprar pagar durant molts anys
un habitatge. I més encara quan la continuïtat del Pla no està

assegurada. Un bon testimoni del que representa aquesta opor
tunitat és l'empenta amb la que els constructors s'han animat a
produir nous habitatges. Els elevats ritmes de creixement dels
darrers trimestres així ho confirmen.
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Projectes d'habitatges visats

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

Període

Habitatges
Total Lliures Protecció oficial

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991

1992

lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

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

1994

16.188
13.644
15.260
11.621

17.919
26.330
32.942
20.489
21.570

21.868
5.652
6.150
5.936
4.130

22.730
4.959
6.826
4.803
6.142

6.337

10.227
8.014

9.104
7.965

12.577
22.819
30.222
19.203
20.077

19.687
5.318
5.241
5.288
3.840

18.925
4.410
5.302
4.339
4.874

5.961
5.630
6.156
3.656

5.342
3.511
2.720
1.286
1.493

2.181
334
909
648
290

3.805
549

1.524
464

1.268

5.660

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

677

Projectes visats

Protecció
Variació (%) Total Lliures oficial

lr. tr. 1994/1r. tr. 1993 27,8 28,3 23,3
lr. tr. 1993/1r. tr. 1992 -12,3 -17,1 64,4

1993/1992 3,9 -3,9 74,5
1992/1991 1,4 -1,9 46,1



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres (m2)

Total

Ús residencial
Aparcaments
Locals comercials
Indústries
Oficines
Hotels

Equipaments
Altres

266.774

72.546
140.960
18.097
1.374
1.207
1.199
29.404
1.978

—11,4

—16,3
68,6

—27,3
—88,2
—88,9

—59,1
—82,8

„

1.183.248

286.341
507.874
119.905
27.959
105.890
5.038

100.978

29.263

Variació Ir. tr.94/1r. tr. 93.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadespel Servei de Control de l'Edificacióde
FAjuntamentde Barcelona.

Habitatges de nova planta aprovats
habitatges
2.500

2.000 —

1.500—

1.000—

500—

0
1989 1990 1991

Li habitatges (dotacions trimestrals)
— taxa de variació interanual de l'acumulat dels darres dotzemesos (%)

variació interanual (%)
100

—50

1992
I 100

1993 1994

En contra del que és habitual, presentem les dades relatives a

les llicències d'obres amb més sobrietat de la desitjada. L'anàlisi
i els quadres que publiquem trimestralment han estat substuits
per una presentació dels resultats globals agregats per grans epí
grafs i només a nivell de ciutat, sense analitzar-los per districtes.
Esperem poder reprendre en el proper número aquesta infor
mació i tractar-la amb l'amplitud i la profunditat que mereix, tal
com ho hem anat fent des del primer número d'aquesta publi
cació.

Després de l'elevat ritme de creixement registrat durant el 1993,
s'ha temperat suaument la tendència expansiva del sostre
previst.
Les dades relatives a les llicències d'obres de nova construcció

aprovades per l'Ajuntament durant els primers mesos d'enguany
mostren una suau davallada en relació amb el primer trimestre
de l'any anterior, de l'11,4 per cent. De tota manera, la tendèn
cia a la baixa que es copsa quan es comparen els resultats del
primer trimestre d'enguany amb el primer de l'any anterior de
sapareix absolutament quan es comparen amb el del darrer tri
mestre del 1993, ja que en termes absoluts la dotació prevista en

aquests primers mesos d'enguany equival a més del doble
d'aquella.

celona economia 22

Places d'aparcament de nova planta
milers de place

17

—10
8 —

0

variació interanual (%) 150

—100

—51)

0

il II li i ii Elú ílI rili 100
1989 1990 1991 1992 1993 1994
dotacions trimestrals de places dotacions trimestrals de places
enedificis residencials 1-7 enedificis no residencials

taxa de variació interanual de l'acumulat dels darrers dotze mesos (%)

--5))

El que és segur és que, per ara, sembla que s'han deixat enre
ra els magres resultats del període posterior a l'afluència de lli
cències vinculades als Jocs; la mitjana trimestral de sostre pre
vist, que esmou en uns nivells forçamés elevats que els
registrats el 1991 o el 1992, mostra la recuperació —pausada
però ferma— del ritme d'activitat del sector de la construcció a

la ciutat.

Una aproximació als components d'aquesta evolució revela,
en un primer cop d'ull i especialment per aquest trimestre, un
únic protagonista: el sostre destinat a la creació de places
d'aparcament.Efectivament, si ja el 1993 es revelà com l'epígraf
més dinàmic —creixé un 82,2 per cent en relació amb l'any
anterior i representà més del 40 per cent del total de sostre pre
vist a al ciutat—, durant els primers mesos d'enguany ha man

tingut la mateixa empenta: ha crescut un 68,6 per cent en relació
amb el primer trimestre del 1993 i representa el 52,8 per cent
del total de sostre previst. El desenvolupament del Pla d'Apar
caments, que té per objectiu alleugerir eldèficit de places exis
tent a la ciutat, està fent que s'incrementi, trimestre rera trimes
tre, l'oferta d'aparcament. La construcció de places s'ha revelat,
d'altra banda, com una bona alternativa en termes de rendibili
tat, sobretot en comparació amb d'altres usos del sostre més

castigats pel mal moment econòmic o per una sobreoferta.
Aquest increment de l'oferta, que, per cert, surt al mercat amb
un ventall de possibilitats més ampli que el tradicional —la con

cessió per cinquanta anys, per exemple— ja ha tingut un primer
impacte de cara al potencial comprador, quant que les darreres
dades mostren una davallada del preu mitjà de les places del set
per cent.

91



d'obres

ODOSEa
E0 ,-,r, D930DOM

DOODG;10 DO
0000,0

OOIQOJWÌ E3
scoupoor- ll_ICJUI
-osne...,- 'Jcw
noL audJ6,

Nior-Ti,,Gocj
0520o o 5'":,3
WLflDOaIUDI.CII
COOCCIIDr0
Q1c2c0W—Jo

.ci-On2=clo —

WDOO Do'

DJIDOlJjE3€a UD
upooenocnoo
D'T' II1JOEJU ob.,a
aeN-enouclooto 0,700
r(3000110DO •D_AOúD
JEIW1C--1300ü OWO
°0130 00
-JFg! DO
\ey'CO

92



Evolució dels preus al mercat immobiliari

Evolució de l'oferta d'habitatges de nova planta'

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

10. Sant Martí

Barcelona
imieL

0
497
464
89

133

139
570
169
353
753

3.167

20
511
514
133
146

146
638
266
327

1.224

3.925

86
543
666
115
184
106
636
112
352

2.949

5.749

133
613
780
275
253
306
600
86
364

2.789

6.199

194
718
868
276
237
256
610
142
350

2.999

6.650

' Oferta referida al primer semestre de cada any.
Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Reprenem en aquesta edició de la revista el seguiment dels
preus al mercat immobiliari residencial amb la informació cor
responent al primer semestre de 1994. Els quadres i gràfics que
aquí presentem han estat elaborats a partir de la informació
continguda als informes de conjuntura immobiliària que periòdi
cament realitza l'empresa Tecnigramasobre les promocions
existents de nova planta. Quant al seguiment del mercat de se

gona mà, la informació que facilitem prové de les dades recolli
des i desestacionalitzades per la UnitatOperativa del Pla de la
Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Com hem anat fent darre

rament, i amb la intenció de reduir l'opacitat que envolta aquest
tipus d'informació a causa de l'atomització del mercat, incorpo
rem també l'índex de preus de transacció d'habitatges de segona
mà que elabora periòdicament una de les principals empreses
immobiliàries de Barcelona.

La represa del ritme d'activitat al subsector de la construcció
residencial es deixa sentir en un increment de l'oferta
d'habitatge nou, la major part de la qual es concentra
a Sant Martí.

En unaprimera aproximació a la informació relativa als habi
tatges de nova planta el primer que s'ha de ressaltar és un incre
ment de l'oferta situada efectivament al mercat, venuda o no.

Efectivament, s'ha registrat un moderat augment tant en el
nombre d'habitatges com en el de promocions en relació amb el
primer semestre del 1993 —un 7,3 i un 4,9 per cent respectiva
ment. Aquest increment de l'oferta no ha de sorprendre, quant
que l'expansió de sostre residencial previst a les llicències
d'obres del darrer any ja va ser un bon preludi. De tota manera,
cal precisar que es detecta un cert estancament dels ritmes de
venda de promocions que ja porten uns mesos al mercat. A més,
de l'oferta de nova planta detectada a Barcelona a mitjan del
primer semestre —6.650 habitatges—, la majoria ja estaven

compromesos i només quedaven una quarta part per vendre en

el moment en què es realitzà el treball de camp. Això s'ha de
tenir present per tal de no confondre oferta total amb oferta
disponible.

Habitatges nous en oferta per districtes

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

5 6

Districtes

1990 ffi 1994 (1r. sem.)
Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

El més significatiu de la distribució geogràfica de l'oferta és

l'aclaparadora concentració d'habitatges nous al districte de
Sant Martí, en part a causa de les promocions olímpiques, però
també per la presència en aquesta zona d'altres promocions de

grans dimensions. Si pel conjunt de la ciutat es registra unamit
jana de 28 habitatges per promoció, a Sant Martí aquesta mitja
na s'eleva fins a 120. Potser caldria precisar que el concepte de

promoció s'ha d'entendre aquí d'una manera laxa, ja que dos o

tres edificis no connectats físicament entre ells però en una ma

teixa illa poden ser considerats com una sola promoció. Les ca

racterístiques urbanístiques d'aquest districte i l'impuls amb què
s'està produint la seva renovació —prou difosa i coneguda
afavoreixen la construcció d'una tipologia de promocions que
està circumscrita només a algunes zones de la ciutat; ara per ara,
algunes àrees de Sant Martí i de Sants-Montjuïc.
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Evolució dels preus al merc

Preu dels habitatges de nova planta (1r. semestre 1994)

Distri

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

10. Sant Martí

Barcelona

1
Upe ete

da (ptesJm2)
variació' (°/0)

Ida dels habitat es (milers ptes.)
ínim

106,3 197.112 9,5 21.511 49.750 8.200
102,8 230.603 -2,8 24.043 75.000 12.000
105,0 208.310 2,2 21.856 38.000 8.750
157,0 272.323 -8,9 44.521 150.000 12.000
172,9 370.163 -2,6 66.622 135.000 15.400
103,8 241.730 1,8 25.003 59.000 11.500
134,2 218.966 0,3 30.123 80.000 11.000
115,3 182.029 -6,7 20.950 28.000 13.300
122,5 183.670 1,6 21.798 34.000 11.950
117,7 196.964 0,8 23.914 74.000 14.300

122,4 230.485 95 29.598 150.000 8.200

Variació (1r. semestre 1994/1r. semestre 1993).
Font: Tecnigrama, Informe de Coyuntura 1nmobiliaria en Barcelona. Primer semestre 1994 i elaboració pròpia.

Els habitatges nous a Barcelona mantenen -quant a superficie
i preu- les mateixes condicions en relació amb un any enrera:

l'habitatge tipus té uns 120 m2 construïts de superfície i costa

poc menys de trenta milions de pessetes.

Sembla que els informes relatius als preus dels habitatges a

Barcelona són molt esperats, i, cada cop que se'n publica algun,
se'n fa unagran difusió als mitjans de comunicació. En certa

manera, és lògic que sigui així: afecta molt directament les eco

nomies domèstiques i tothom vol estar assabentat de «què fan
els preus». Això és molt important i positiu, pel que suposa d'in
corporació de la màxima informació en la presa de decisions a

nivell domèstic. Però precisament per això, perquè la gent ha de
prendre decisions importants i s'ha de fiar del que u diuen els
mitjans de comunicació, s'ha de ser molt curós a l'hora d'inter
pretar i valorar aquests resultats fora del seu context. Després
de tot, per a moltes famílies la compra d'un habitatge és la deci
sió econòmica més important de la seva vida.

Un bon exemple poden ser les dades que aquí presentem.
Tant el preu com la superfície dels habitatges esmostren estabi
litzats en relació amb un any enrera, amb davallades pràctica
ment imperceptibles que alguns han qualificat de significatives,
animats en un exercici fàcil i fal.laç de generalització amb dades
d'altres municipis en què sí que s'han registrat davallades im
portants. I potser també, col.laborant a sembrar la idea -llança
da per alguns promotors preocupats només per animar els rit
mes de venda- que s'ha assolit un preu mínim, i que després
d'aquesta davallada els preus tornaran a pujar, i que ho faran
aviat.
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A Barcelona, la dimensiómitjana dels habitatges ha passat
dels 125,1 m2 del primer semestre del 1993 a 122,4 m2 construïts
del primer semestre d'enguany, és a dir, una disminució del 2,2
per cent de la superfície construïda, o, si es prefereix, d'uns dos
m2 de superfície útil. El preu per unitat de superfície és, en asso

lir-se 230.485 ptes/m2, inferior en un 1,5 per cent al valor regis
trat un any enrera. No és, doncs, cap exageració qualificar d'exi
gües aquestes davallades. I si bé en termes de cost total la
reducció conjunta de la superfície mitjana i del preu/m2 ha fet
que l'import total a pagar es reduís en 1,2 milions, no és menys
cert que, als nivells que s'havien assolit, la decisió de comprar
un habitatge no es veurà molt afectada perqué hagi passat de
costar 30,8 a 29,6 milions. Amb això volem insistir en la idea
que, si bé de cara al comprador és molt positiu que els preus
tendeixin a la baixa hem de veure encara si es consolida
aquesta tendència, iniciada en termes reals l'any passat-, no
s'ha de magnificar aquesta reducció quan encara persisteix una
bretxa considerable entre el preu d'oferta i el que els compra
dors estan disposats o poden pagar. Dintre d'aquesta mateixa
publicació podeu consultar un informe recent sobre la demanda
d'habitatges a Barcelona, en el que destaca que el preu màxim
que els potencials compradors estan disposats a pagar -opo
den pagar- per un habitatge és de 17 milions de pessetes. No
cal dir que, en una immensa majoria, aquests potencials compra
dors optaran per un habitatge de segona mà davant de la impos
sibilitat d'adequar les seves capacitats de despesa i endeutament
als nivells de preus vigents al mercat de nova planta. Deixem
per més endavant l'anàlisi de l'evolució dels preus al mercat de
segona mà.

Els elevats preus de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts arrosseguen
a l'alça el preu mitjà d'un habitatge a la ciutat. Si deixem
de banda aquests dos districtes, el preumitjà es redueix

aproximadament en setmilions de pessetes.

Si analitzem amb detall aquestes dades per districtes, el pri
mer que salta a la vista és la gran diversitat que hi ha per dis
trictes. A banda de l'enorme concentració de l'oferta que ja
hem comentat, hi ha diferències notables en totes les altres va
riables analitzades: superfície, preu/m2 i preu total. Naturalment,
totes tres estan correlacionades. A Sarrià-Sant Gervasi és on es

registra una mitjana de superfície i de preu més elevada de tota
la ciutat, i substancialment superior a la mitjana de la ciutat: 50
m2 més de superfície i 37milions més, o sigui, el preu d'un habi



Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges
(semestre)

Evolució del preu mitjà dels
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Font: Tecnigrama i elaboraciópròpia.

tatge nou en aquest districte equival a 2,25 vegades el preu mitjà
de la ciutat. En una imatge simplista, es podria dir que pel preu
d'un habitatge nou a Sarrià-Sant Gervasi, hom podria comprar
ne tres a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris o a Sant An
dreu. Per tant, la mitjana de la ciutat queda molt condicionada
per les observacions de Sarrià-Sant Gervasi i també de Les
Corts, totes dues extremadament superiors a la mitjana. Així,
són set els districtes on els preus de venda són inferiors a la mit
jana —els quatre esmentats anteriorment més SantMartí, l'Ei
xample i Gràcia. Si afegim Horta-Guinardó, on el preu mitjà su

pera per molt poc la mitjana de la ciutat, veiem com més del 90
per cent de l'oferta d'habitatges nous s'aproparia cap als 23mi
lions de preu mitjà. Almenys en aquests districtes, la distància
entre els preus d'oferta i de demanda és significativament me
nor. Si a sobre considerem que aquests districtes apleguen el

85,5 per cent dels residents de Barcelona i que la tendència ma

joritària de la demanda és la de restar al barri de residència ac

tual, sembla que s'esmorteeix la diferència que entre l'oferta i la
demanda s'apercep en un primer cop d'ull.

Preu dels habitatges per districtes
milers ptesim2
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Font: Tecnigrama, Forcadell ielaboració pròpia.
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Evolució del preu dels habitatges de nova planta i de segona mà

Període Preu Núm. índexs

Ptes, del 1986.,
Preu Núm. índe

Ptes. del 1

1986 67.258 100,0 57.814 100,0
1987 102.712 144,8 79.456 130,3
1988 146.554 195,8 132.815 206,4
1989 191.050 238,1 163.205 236,6
1990 203.274 236,0 195.829 264,5

1991
lr. sem. 210.925 239,6 212.405 280,7
2n. sem. 216.915 235,7 215.573 272,5

1992
lr. sem. 228.471 242,5 220.044 271,8
2n. sem. 230.756 237,8 222.560 266,8

1993
lr. sem. 233.937 234,9 218.045 254,7
2n. sem. 234.538 229,6 212.903 242,4

1994
lr. sem. 230.485 221,5 215.328 240,7

milers pessetes/m2
250

200
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50
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

-Habitatges nova planta - Habitatges 2a. mà

Font: Nova planta: Tecnigrama i elaboració pròpia.
Segona mà: ServeiCadastral i de Valoració de Base de la Unitat Operativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració pròpia.

Quant a l'evolució dels darrers mesos, l'estancament a què
al.ludíem anteriorment és extensiu a gairebé tots els districtes,
amb només dues excepcions dignes de consideració. La primera
és l'augment del 32 per cent del cost total d'un habitatge a Ciu
tat Vella, en part causat per l'augment de la superfície mitjana
en un 16,5 per cent. Amb aquest augment del preu, i per prime
ra vegada en els darrers anys, Ciutat Vella deixa de ser el dis
tricte on els habitatges tenien un preu mitjà inferior al conjunt
de la ciutat: en els primers mesos d'enguany ha arribat als 21,5
milions, per sobre dels 20,95 milions de Nou Barris. És aquest
un signe clar que la renovació del districte s'està consolidant. Si
recordem que tot just el 1990 no hi havia pràcticament oferta de
nova planta i que a mesura que es reformaven o se substituïen
edificis vells per d'altres de nous els preus anaven pujant, era
raonable esperar que s'apropessin als preus vigents a la resta de
la ciutat. No seria descartable tampoc que, amb la substitució
progressiva «d'externalitats negatives per altres de positives» es

convertís en una opció molt atractiva per alguns segments de la
població, per exemple, els que valorin el seu caràcter històric i
la seva centralitat.

L'altre districte on s'ha produït una evolució que mereix la
pena ressaltar és el de Les Corts, on s'ha registrat una davallada
del 17,9 per cent del preu de venda en relació amb el mateix pe
ríode de l'any passat. Aquest districte havia registrat increments
molt importants en els darrers anys, en part a causa de l'escasse
tat d'oferta de nova planta. L'augment de l'oferta que es produí
l'any passat ha provocat un reajustament dels preus a la baixa.
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Però si parlem de diferències, no podem deixar de ressaltar la
disparitat entre els preus d'oferta màxims i mínims. Ningú no

pot negar que entre els 150 milions de preu màxim que s'han
detectat a Les Corts -al barri de Pedralbes- i els 8,2 milions
de Ciutat Vella no hi ha només una diferència d'ubicació, sinó
també de tipologia de producte. I és que l'oferta també s'agrega
per zones, sobretot en la banda alta dels preus, la qual cosa no

ésmés que un reflex de l'estructura i la distribució sócio-econel
mica de la ciutat. Només cal veure com, mentre que els preus
mínims es troben força agrupats -van dels 8,2 milions de Ciutat
Vella als 15,4 milions de Sarrià-Sant Gervasi-, els màxims pre
senten una dispersió exorbitant: dels 28 milions de Nous Barris
als 150 milions de Les Corts. És a dir, els districtes on es regis
tren uns preus mitjans més baixos són alhora els que disposen
d'una oferta més homogènia. No cal dir que, si disposéssim d'in
formació per a unitats geogràfiques més petites -barris o zones

estadístiques-, encara podríem concretar més aquestes diferèn
cies.

La superior fiexibilitat del mercat secundari en comparació
amb el de nova planta permet una adaptació més immediata
dels preus a l'evolució dels ritmes de venta.

Si ja no és fàcil conèixer els preus delmercat residencial de
nova planta i les característiques del producte, això es conver

teix en una feina gairebé impossible quan es tracta d'esbrinar el
mateix respecte al mercat secundari. La dispersió dels agents
que intervenen fa que la informació sobre el mercat de segona
mà siguimolt més sòbria, i, probablement, menys homogènia.
Per això oferim informacióprovinent de dues fonts diferents
que d'alguna manera es complementen. Per descomptat, l'anàlisi
es limita a una mostra reduïda que, per un costat, comprèn la
informació de les ofertes de la premsa i, per l'altra la informació
sobre les transaccions realment efectuades, en les que una em

presa especialitzada ha actuat com a intermediària.



A grans trets, el fet més remarcable és elmanteniment de la
suau tendència a la baixa que s'inicià, en termes reals, el 1992.
De fet, hom podria dir que s'ha produft un lleu repunt a l'alça
en termes nominals, després de la davallada de l'any passat. En
tot cas, i aquí cal insistir en què disposem només d'informació
de preu/m2 i no de l'evolució del cost total dels habitatges, es
tem parlant d'augments i descensos que no sobrepassen el qua
tre per cent en termes nominals, de manera que és del tot lícit
parlar també d'estabilitat de preus en aquest mercat.

Elmercat secundari, molt atent als esdeveniments que afecten
el mercat de nova planta, ha aprofitat ho segueix fent— dues
condicions que han caracteritzat el mercat de l'habitatge nou a

Barcelona en els darrers anys: l'escassetat de l'oferta—en quan
titat i tipologies— i l'elevat preu dels seus productes. Així, la
resposta al boom de preus de nova planta del període 87-89 va
ser un altre boom de preus al mercat secundari, més dilatat en
el temps i perfectament comprensible. Ha estat més dilatat per
què s'ha efectuat de manera progressiva i més lenta, i és com
prensible per l'encadenament que hi ha entre el mercat primari i
el secundari; així, quan l'encariment del sòl que es registrà a

mitjans dels vuitanta començà a repercutir en el preu dels habi
tatges nous, es produí un efecte de contagi al mercat secundari,
en bona part perquè una part de la demanda d'habitatge nou
comptava amb la venda del seu habitatge usat per accedir a
aquell i, per tant, necessitava treure més rendiment de la tran

sacció. D'aquesta manera, aquest increment es generalitzà ràpi
dament al mercat secundari.

L'exponent màxim d'això es va donar el 1991, quan el
preu/m2 dels habitatges de segona mà igualà el preu/m2 dels de
nova planta. A hores d'ara, ja s'ha tornat a separar la bretxa
que separa totes dues evolucions, tot i que no seria descartable
que situacions com l'esmentada es repetissin a mitjà termini, a
partir d'una reactivació dels ritmes de venda dels habitatges de
segona mà. Dues precisions avalen aquesta possibilitat: en pri
mer lloc, aquests són els únics que, de moment, poden ser acces

sibles pel gros de la demanda; aquesta, en segon lloc, sap que els
avantatges oferts pel Pla de l'Habitatge queden a la pràctica for
ça minvats a Barcelona: a les exigües promocions de protecció
oficial i, amb més generositat, als habitatges de preu taxat i, per
tant, també als de segona mà.

Malgrat la contenció dels preus i la davallada dels tipus
d'interès, la demanda es resisteix a mostrar-se en tota la seva

magnitud, en part a causa de la situació econòmica, en part
a causa de l'esforç —menor però igualment ingent— que suposa
la compra d'un habitatge.

L'escenari que es dibuixa no és, a grans trets, gaire diferent
de l'existent un any enrera. Malgrat la contenció dels preus,
aquests van assolir uns nivells tan elevats que per força deixaven

deixen— fora del mercat una part molt important de la de
manda. A més, l'estancament dels preus va coincidir amb els
primers símptomes de la crisi.

Evolució del preu dels habitatges i del tipus
d'interès hipotecari
Preu (milers ptes/m2)
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Font: Bancode España, Tecnigrama,Unitat Operativa del Pla de la Ciutat

de l'Ajuntament de Barcelona i elaboració pròpia.

L'afebliment més acusat de la capacitat adquisitiva de les eco

nomies domèstiques coincidí, però, amb un altre fet molt impor
tant: la davallada dels tipus d'interès, que alleugerí notablement
les condicions d'endeutament dels potencials compradors. Es
tracta d'una davallada considerable, de més de cinc punts des
del gener del 93 al maig del 94, que té una incidència molt tan
gible en la quotamensual a pagar. Un exemple: en la compra
d'un habitatge amb un preu de quinzemilions de pessetes, sobre
el que es soHicités un crèdit de dotze milions amb garantia hi
potecària a quinze anys, la quota mensual hauria passat d'unes
170.000 pessetes si s'hagués comprat al gener del 1993 a unes

130.000 pessetes si s'hagués comprat al maig d'enguany. És una
diferència considerable, que de fet ha animat les vendes —dels
habitatges nous, però sobretot dels de segona mà—, però potser
amb menys empenta de la prevista a causa de la incidència de la
crisi. A mesura que es consolidin els indicis de recuperació eco

nòmica que s'han començat a detectar s'espera que es recuperi
el ritme de vendes. De tota manera, tal i com estan les coses,
una recuperació de l'economia no ha d'implicar necessàriament
una major estabilitat laboral dels segments de la població que
constitueixen el gros de la demanda—joves, assalariats i amb
ingressos familiars inferiors a les 200.000 pessetes al mes. Per a
aquestes persones, que rarament disposen d'altres rendes signifi
catives, l'estabilitat laboral és una condició necessària per assu
mir la compra d'un habitatge. Potser amb aquest panorama serà
el moment en què l'habitatge de lloguer es consolidarà com una

alternativa real a la compra, un cop s'aprovi la nova LAU. Una
de les missions més importants d'aquesta llei és eradicar les dis
funcions que existeixen a hores d'ara al mercat de lloguer, en el
que la llei sobreprotegeix el llogater o el llogataire segons la
data del contracte; les línies d'actuació més importants són, en
el cas dels habitatges, una actualització progressiva dels lloguers
antics i una major protecció als llogaters amb contractes poste
riors al 1985. La intenció expressada per les autoritats polítiques
d'afavorir l'expansió del parc d'habitatges de lloguer amb incen
tius per a la seva construcció és un pas positiu en aquest sentit.
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Evolució dels preus al mercat immobiliari

Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta.
Tipologia de l'oferta (1r. semestre 1994)

istrict

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

10. Sant Martí

Barcelona

Preu mitjà Tipologia de l'oferta (%)
variació2 (%) Sense oferta Inclosa en el preu Opcional Total

3.810 -17,8 53,9 0,0 46,2 100,-
3.259 -8,5 22,2 0,0 75,8 100,-
3.067 -2,3 10,5 0,0 89,5 100,-
3.561 3,4 10,0 20,0 70,0 100,-
4.414 -7,2 4,8 33,3 61,9 100,-
3.728 -1,3 22,7 13,6 63,6 100,-
3.239 -9,6 13,3 23,3 63,3 100,-
3.103 -0,5 20,0 0,0 80,0 100,-
2.938 -2,1 21,7 4,4 73,9 100,-
3.969 -8,1 8,0 0,0 92,0 100,-

3.312 274,ja, 17,0 9,4 73,6 100,-

La distribució de les places 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 règim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Variació (1r. semestre 1994/1r. semestre 1993).

Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

Evolució del preu de les places d'aparcament
(en edificis residencials de nova planta)
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Font: Tecnigrama i elaboraciópròpia.
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La disminució del dèficit de places i el mal moment econòmic
han provocat una davallada generalitzada del preu de les places
d'aparcament arreu de la ciutat.

L'evolució recent dels preus de les places d'aparcament con
firma la tendència a la baixa que s'inicià l'any passat. El preu
mitjà d'una plaça situada en un edifici residencial de nova plan
ta ha experimentat una davallada del 7 per cent en termes nomi
nals en relació amb el primer semestre de l'any 1993. La coexis
tència de dos factors, com són l'afebliment de les economies
domèstiques a causa de la crisi, per part de la demanda, i l'aug
ment del nombre de places lligades a l'expansió del Pla d'Apar
caments, per part de l'oferta, han derivat en una disminució del
preumitjà d'una plaça fins a 3,3 milions de pessetes, la xifra més
baixa des de principi del 1991.

Aquesta davallada ha estat generalitzada a tots els districtes,
tot i que s'ha presentat de manera especialment acusada a Ciu
tat Vella. Malgrat això, es manté, després de Sarrià-SantGerva
si, com a segon districte en la jerarquia dels preus. Persisteixen
també les diferències entre districtes, amb una proporció d'1,5
entre el districte on les places tenen un preu superior i el de
preu inferior -Sant Andreu. Aquest darrer és, juntament amb
Sant Martí, l'únic en què la mitjana de preus és inferior a tres
milions.



Preferències dels compradors d'habitatge a Barcelona

Característiques dels compradors d'habitatge (°/0)
Ingressos mensuals

menys de 25
de 26 a 30
de 31 a 35
de 36 a 45
de 46 a 55
més de 55

Total

11,8

26,3
27,9
18,0
16,1

12,7
27,0
16,9
23,2
13,5
6,7

100,-

menys de 100
de 100 a 200

de 200 a 300

de 300 a 400
de 400 a 500
més de 500

Total

6,8
30,1
21,3
13,1
9,0

19,7

100,-

Persones que hi viuran

9,0
39,5
24,4
17,3
5,3
4,5

100,-

9,9
43,5
27,7
15,4
2,8
0,8

100,-

Font: Totselsquadres i gràfics d'aquest apartat s'han elaborat sobre la base de la informació continguda al llibre Preferènciesdels compradors d'habitatge a Catalunya, edita per la Direcció
General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Consell d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i la Cambra de laPropietat Urbana de Barcelona.

Introducció.

Abunden tant les anàlisis sobre el comportament del consumi
dor en els departaments de vendes i màrqueting de tot tipus
d'empreses que, si hom es para a reflexionar un moment, resulta
xocant que la major part dels estudis que es realitzen sobre el
mercat immobiliari es duguin a terme gairebé sempre des de la

perspectiva de l'oferta. I és que, en tracta-se d'un bé absoluta
ment necessari que ha de cobrir necessitats estables de la pobla
ció, sembla que no té massa importància l'opinió del client. Al
cap i a la fi -caricaturitzant la posició de l'oferta-, elmercat
està sotmès a alts i baixos i estar molt atent als desitjos del po
tencial comprador és molt car. En aquest cas, a la vista de les
imperfeccions delmercat immobiliari a Barcelona, sembla que
la «nià invisible» s'ha mostrat bastant matussera. Conèixer el
funcionament del mercat en totes les seves vessants és del tot
necessari, i més en un moment en què es dissenyen instruments
d'actuació a fi i efecte de corregir elque la teoria econòmica co

neix com les imperfeccions delmercat (un exemple d'imperfec
ció és l'elevat preu dels habitatges que el converteix en inacces
sible per una part de la població, i un exemple d'instrument és
el Pla Quadriennal de l'Habitatge, que, en part, pretén corregir
aquest problema).

És per això que resulta especialment grat poder oferir les
principals conclusions de l'estudi Preferències dels compradors
d'habitatges a Catalunya, editat per la Direcció General d'Ar
quitectura i Habitatge, el Consell de CoHegis d'Agents de la
Propietat Immobiliària de Catalunya i la Cambra de laPropietat
Urbana de Barcelona. Aquest estudi és una actualització d'un
altre de similar realitzat tres anys enrera, del qual ja vam oferir
les principals conclusions en forma de monografia al número 10
de BARCELONA.ECONOMIA. La metodologia emprada és la matei
xa que s'utilitzà en el primer treball i es basa en el tractament
dels resultats d'uns qüestionaris que els agents de la propietat
immobiliària presentaven als seus clients, futurs compradors
d'un habitatge quant que ja havien manifestat voluntat explícita
de fer-ho i havien iniciat la cerca en acudir a un agent de la pro
pietat immobiliària. Aquest fet mostra una de les limitacions de
l'estudi, ja que majoritàriament a aquests agents acudeixen po
tencials compradors d'habitatges de segona mà, mentre que els
compradors d'habitatge nou sovint tracten directament amb el
promotor; feta aquesta precisió, pràcticament hom pot assimilar
els resultats de l'estudi a la demanda d'habitatge de segona mà.

Els qüestionaris i la recollida d'informació es dugueren a terme

durant el període maig-setembre de l'any 1993.

L'anàlisi que aquí presentem se centra exclusivament en els
resultats obtinguts per a la ciutat de Barcelona. Es pretén oferir
-quan així ho permeti l'explotació i presentació de les dades
comparacions amb els resultats obtinguts tres anys enrera, per
tal de veure si ha canviat i com ho ha fet el perfil sòcio-econò
mic del comprador potencial i quins canvis manifesta aquest en
relació amb el tipus i les característiques de l'habitatge que vol
adquirir (especialment quant a preu i superfície).

Aquesta aproximació a la demanda pretén conèixer tant el
perfil del potencial comprador com les seves limitacions. Això
és especialment important en un moment com l'actual, després
d'un període de contenció dels preus i en un moment d'incipient
davallada. Es tracta de veure, en definitiva, si entre la realitza
ció dels dos estudis (1990 i 1993) s'han reduït els desajustos en

tre l'oferta i la demanda, sense perdre de vista en cap cas el can
vi de cicle econòmic que s'ha produït en aquest període, que ha
afectat intensament les economies domèstiques.

El perfil del demandant tipus d'habitatge a Barcelona és
el d'una persona jove assalariada que declara uns ingressos
familiars entre 100 i 300 mil pessetes mensuals.

Un bon punt de partida per conèixer el perfil dels compradors
potencials d'habitatge a Barcelona podria començar per situar
los en l'entorn sòcio-econòmic. La major part dels compradors
potencials són persones joves -l'interval modal és el de les que
tenen de 26 a 30 anys i gairebé un 60 per cent no supera els 35
anys. Quant a la seva situació laboral, prevaleixen els treballa
dors a compte d'altri -un 72,5 per cent del total de deman
dants-, i a la seva unitat familiar s'ingressen mensualment en
tre 100 i 200 mil pessetes -així ho declara gairebé un 40 per
cent dels compradors potencials. Si comparem aquestes dades
amb les de tres anys enrera, tindrem ja una primera idea dels
canvis que s'han produït en la composició de la demanda: els
demandants són més joves, hi ha una proporció molt superior
dels que tenen uns ingressos situats a la part baixa de l'escala i
-en termes relatius- s'ha reduït molt el nombre d'empresaris
i autònoms en favor dels assalariats. Si l'any 1990 gairebé un

trentaper cent declarava uns ingressos mensuals superiors a les
400.000 pessetes, l'any 1993 aquesta proporció s'ha reduït a una
tercera part.
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Característiques dels habitatges sollicitats (%)
Preu Superfície Habitacions

'

'ons de essetes 1990 ni2 Nombre 1990

menys de 5 8,0 0,7 fins a 50 6,1
de 5,1 a 7,5 11,5 8,7 de 51 a 70 26,5 1 5,6 2,9
de 7,6 a 10 24,4 19,2 de 71 a 90 30,5 2 15,3 11,8
de 10,1 a 15 22,3 32,6 de 91 a 120 22,6 3 42,4 50,7
de 15,1 a 20 8,0 17,0 de 121 a 140 9,3 4 29,5 30,1
de 20,1 a 30 10,2 13,8 de 141 a 160 2,2 més de 4 7,2 4,4
més de 30 15,5 8,0 de 161 a 200 1,4

més de 200 1,4
100,- To 100,- Total 100,- 100,-

Hi ha diverses raons que poden justificar aquests canvis en el
perfil del demandant tipus.D'una banda, hi ha hagut una forta
contenció dels preus dels habitatges que ha impulsat una part de
la demanda potencial a convertir-se en demanda efectiva; a tras

passar aquesta barrera ha ajudat, i molt, la davallada dels tipus
d'interès del mercat hipotecari que es féu efectiva al llarg del
1993, i la consideració del Pla de l'Habitatge com a instrument
realment eficaç que «rescata» una part de la demanda -en teo

ria la menys solvent i especialment els joves- i la integra de
manera efectiva en el mercat. D'una altra banda, cal considerar
que la demanda en teoria més solvent -amb més ingressos, au
tònoms i/o empresaris i d'edat superior-, a més d'estar sobre
representada l'any 1990 per les condicions de l'oferta, ha tingut
oportunitats d'anar trobant productes a la seva mida des que
s'inicià l'estancament dels preus, a banda que, en general, al
llarg dels darrers anys l'oferta de qualitat ha estat proporcional
ment molt més ben representada que la mitjana i baixa, i, per
tant, ha estat menys difícil per aquest segment de l'oferta trobar
un habitatge adequat.

Des d'un punt de vista sociològic, aquest estudi ofereix una
darrera dada que ajuda a definir el perfil del comprador: a més
de la meitat dels habitatges hi viuran una o dues persones, i al
80 per cent dels habitatges hi viuran com a màxim tres persones.
Sembla, doncs, que augmenten les llars de dimensions reduïdes,
gràcies sobretot a l'increment de les respostes dels que declaren
que hi viuran dues persones -passa del 25,9 al 45,5 per cent.
Tenim, doncs, una demanda dominada per parelles joves que
busquen el primer habitatge; d'altra banda, no és agosarat pen
sar que l'augment de les llars monoparentals és, en part, respon
sable de l'augment d'aquest segment de la demanda. Ja veurem
com això condiciona el tipus de producte demanat.
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Les preferències actuals del comprador s'orienten cap
a un habitatge de segona mà amb ascensor i cuina equipada.

En aquest país, l'accés a la propietat d'un habitatge s'ha con

siderat històricament el primer pas cap a la estabilitat familiar i
la consolidació del seu patrimoni. La imatge del creixement de
les nostres ciutats a les darreries dels cinquanta i durant els sei
xanta, basat en l'emigració rural que passava a engrossar l'exèr
cit industrial del desarrollisme hi té bastant a veure i és una
imatge força nítida: es compraven l'habitatge tan aviat com els
era possible -amb hipoteca o en efectiu-, en un intent d'acce
lerar un cert sentiment d'integració i seguretat. Hauríem de re
córrer a explicacions psicològiques per esbrinar perquè això és

així, perquè està tan profundament arrelat en la població i per
què és tan diferent del que ha succeït a d'altres països del nostre
entorn immediat. Però abans d'arribar a aquestes explicacions,
caldrà recordar la política d'habitatge existent llavors, absoluta
ment dominada per l'oferta i on el potencial client no tenia gai
res oportunitats de triar altres alternatives. Pot semblar xocant
aquesta preferència per l'habitatge de propietat en un moment

en què existia una protecció extrema al llogater si no es té en

compte que les condicions delmercat les dictava l'oferta, espe
cialment en el mercat de primera mà, situació que s'invertí amb
l'aprovació del Decret Boyer l'any 1985.

Ara, i en un moment d'incertesa fins que no s'aprovi la nova

LAU, les dades mostren com a Barcelona la gent que es deci
deix a comprar-se un habitatge ho fa per accedir a la propietat;
així ho declara el 50,4 per cent dels potencials compradors. Si es
té en compte que una tercera part dels enquestats ja eren pro
pietaris i volen una millora -en termes de confort, qualitat
sobretot, superfície-, resulta que en realitat en més del 80 per
cent dels potencials compradors prevaleix la idea de fer-se pro
pietari. Vala dir que la incertesa -indefensió del llogater- ge
nerada arran de l'aprovació del Decret Boyer ha abocat cap a la
propietat algunes persones que haurien preferit viure en un ha
bitatge de lloguer.

En una primera aproximació al tipus de producte desitjat pels
compradors d'habitatge a Barcelona, hom pot veure com la gran
majoria vol un pis -un 89,4 per cent-, mentre que només un

9,9 per cent s'interessa per un estudi. La resta de categories
-unifamiliars arrenglerats o aïllats- tenen una incidència que
es pot qualificar d'anecdòtica, en part perquè és un producte
molt car i escàs a Barcelona. Sembla que, a diferència de tres

anys enrera, els compradors estan plenament decidits a com

prar-se un habitatge de segona mà: gairebé s'ha doblat la pro
porció dels que volen un habitatge de segona mà -un 85,3 per
cent, englobant els semi-nous i els que tenen reformes pen
dents- en detriment d'aquells a qui els era indiferent. Cal re
cordar que el règim d'ajuts que contempla el Pla de l'Habitatge



Motiu d'elecció del barri (`)/0)
1990 1993

És un barri cèntric

És un barri ben comunicat

És un barri amb bones condicions ambientals

És un barri amb molts serveis

El perfil social del barri és l'adequat
• Hi viuen amics/familiars

E Altres raons

I
I 1
I I

I I

Tipusd'habitatge sol.licitat (%)
1993

EJ Nou

EJ Segonamà (semi nou)
• Segonamà (reformes pendents)

Liés indiferent

Motiu principal de la sol.licitud de l'habitatge (%)
1993 E Més confort i qualitat

El Més gran
n Accedir propietat
EJ Motius laborals

EJ Ús professional
• Altres

permet integrar els habitatges de segona mà, fet especialment
important a Barcelona. Aquest és un cas clar en què, més que
de preferència, s'ha de parlar d'inaccessibilitat—com veurem

quan arribem als preus que estan disposats a pagar. D'altra ban
da, sembla clar que en una ciutat tan densament edificada com

Barcelona i on la construcció de nova planta s'haurà de limitar a
mitjà termini gairebé a la substitució, l'alternativa d'un habitat
ge de segona mà sobre el que s'exerciria un esforç continu de
manteniment és, probablement, la més raonable.

13.arcelon;1

Situació laboral
dels demandants (%)

Règim de
tinença actual (%)

1993 1993

ri Empresari O Lloguer
n Assalariat •Propietat pròpia
EJ Autònom •Propietat pròxims
• Altres

Serveis complementaris sol.licitats (1993) (%)
Altres

Àrea enjardinada
Equipament de cuina

Calefacció

Plaça aparcament
Ascensor

(%)
25 50 75 100

Pel que fa als serveis complementaris que s'exigeix han
d'acompanyar l'habitatge que es vol comprar, són l'ascensor, i
l'equipament de cuina els més insistentment demanats, en més
del 80 per cent dels casos. Els segueixen, de lluny, la calefacció
—un luxe relatiu en una ciutat com Barcelona— en un 54,0 per
cent dels casos, i la plaça d'aparcament —el primer a què es re

nuncia en època de crisi— en un 35,3 per cent. En relació amb
les exigències d'aquest tipus de serveis manifestades tres anys
enrera, ha guanyat pes l'exigència de l'equipament de cuina,
mentre que s'ha reduït en més de deu punts la d'una plaça d'a
parcament, probablement a causa de la crisi i dels efectes del
desenvolupament del Pla d'Aparcaments, que ha contribuït a re
duir el dèficit de places existent.

Els barcelonins que cerquen habitatge volen quedar-se a viure
a la ciutat, preferentment al barri on viuen ara o a un altre
de categoria semblant o superior.
La localització és, a ben segur, un dels aspectes més impor

tants en l'elecció d'un habitatge. L'abordarem aquí des de dos
punts de vista diferents: en primer lloc, per les característiques
teòriques desitjades del barri i, per tant, deixant pas a la subjec
tivitat, i, en segon lloc, analitzant la informació concreta que
mostra, a partir de cinc gran agrupacions de barris, quins són els
més sollicitats.
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Preferències dels compradors crhabitatèe a Rareelon

Lloc de residència desitjada. Barris de Barcelona-ciutat (°/0)

Barris de Barcelona-ciutat A
,

B D E Total

A 8,3 50,0 0,0 41,7 0,0 0,0 100,-
B 2,3 56,8 13,6 22,7 2,3 2,3 100,-
C 2,0 6,0 52,0 26,0 12,0 2,0 100,-
D 0,0 11,4 6,3 68,4 11,4 2,5 100,-
E 3,7 0,0 3,7 14,8 70,4 7,4 100,
F

-
0,0

Ailieda.
9,1 0,0 0,0 36,4 54,5 100,-

...a

Barris A (preus de menys de 150.000 pta/m') Parc, Barri Gòtic, Raval, Roquetes-Verdum, Ciutat Meridiana-Vallbona, Trinitat Vella, Besòs.
Barris B (preus de 150.000 a 185.000 pta/m2): Barceloneta, Poble Sec, Montjuïc, Zona Franca-Port, Font de laGuatlla, Bordeta-Hostafrancs, Horta, Vall d'Hebron, Vilapiscina-Turó de la Peira,
Sagrera, Sant Andreu,Bon Pastor, Poble Nou, Vemeda.
Barris C (preus de 185.000 a 200.000 pta/m2): Sagrada Família, Sants, Guinardó, Congrés, Fort Pius, Clot.
Barris D (preus de 200.000a 240.000pta/m2): Sant Antoni, Esquerrade l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Estació del Nord, Gràcia, Vallcarca.
Barris E (preus de 240.000a 300.000 pta/m2): Les Corts, Sant Gervasi.
Barris F (preus de més de 300.000 pta/m2): Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera-les Planes.

Lloc de residència desitjada
desitja o oc e residència desitjat fora de Barcelona-ciutat (%)Lloc de residència

Lloc de residència actual. Al mateix En un altre
munkinim, - Zona,g_ Zona 3 Zona 4 Altres llocs

92,3 7,7 100,0 - -

B 78,6 21,4 36,4 54,5 9,1 -

C 83,1 16,9 9,1 72,7 9,1 9,1
D 84,4 15,6 13,3 73,3 - 13,3
E 82,4 17,6 16,7 66,6 - 16,7
F 70,6 29,4 - 80,0 - 20,0

TOTAL 82,2 17,8

Zona 2: L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Bo de Llobregat, Badalona Sant Adrià de Besos, Santa Coloma de Gramenet, Montcada iReixac i Ripollet.
Zona 3: Esplugues de Llobregat, Sant JustDesvern, SantJoan Despí, Cerdanyola del Vallèsi Sant Cugat del Vallès.
Zona 4: Sabadell i Terrassa.

A grans trets, la raó principal per la que el sol.licitant prefe
reix el barri on desitja l'habitatge és que es tracta d'un barri
cèntric -en un 28 per cent dels casos-, hi viuen amics i/o fami
liars -21 per cent- i el perfil social del barri és l'adequat -19,3
per cent.Un dels canvis més destacables en relació amb les da
des de l'estudi del 1990 és que perd pes el fet que sigui un barri
ben comunicat, probablement perquè en aquest lapse gairebé
tots els barris de Barcelona gaudeixen de millors comunicacions
-en el sentit de l'òptim de Pareto, s'ha aconseguit una millora
en la utilitat de molts individus sense que s'hagi produït una dis
minució en la d'algú altre; només cal pensar en les Rondes i en
la millora dels transports públics. Per tant, si tots els barris estan

més ben comunicats, en un sentit genèric no és tan important si
tuar-se en un o altre. L'altre aspecte a destacar en l'elecció del
barri que ha canviat en relació amb tres anys enrera és l'incre
ment dels que declaren la seva preferència per un perfil social
determinat;mentre que en l'estudi anterior només un 8,7 per
cent ho considerava la raó principal, ara és considerada la més
important per gairebé un 20 per cent dels compradors.
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Majoritàriament, els residents a Barcelona volen seguir resi
dint-hi. Així ho declara més d'un 80 per cent dels entrevistats.
Sobre la base d'una mitjana de valors unitaris de venda dels ha

bitatges per al 1992 s'ha realitzat una agrupació dels compradors
segons els respectius barris de residència actuals i les seves pre
ferències de residència desitjada. Malgrat les mancances

d'aquesta classificació, basada només en els preus de venda dels

habitatges -sense considerar altres variables com la categoria
sócio-professional dels residents, el valor cadastral de la cons

trucció, l'especialització d'activitat de la zona, l'estructura d'e
dats o qualsevol altre indicadors dels molts que hi ha-, hom
pot acceptar que la classificació realitzada reflecteix a grans
trets la distribució geogràfica per categories socials o, fins i tot,
per capacitat econòmica.

Destaca, en primer terme, la preferència per continuar resi
dint en el mateix barri o en un altre d'afi pel que fa al preu dels
habitatges i al perfil a totes les zones, amb l'excepció de la zona
de perfil més baix, l'A: només un 8,3 per cent dels compradors
d'habitatge que actualment viu a la zona A vol comprar-s'hi
l'habitatge. A banda d'aquesta «endogàmia» en relació amb el
barri de residència actual, es dedueix de les dades que el segon
comportament -en termes de freqüència- és el d'intentar pas
sar a un barri de categoria immediatament superior, i, en el cas
de les zones E i F, als immediatament inferiors. Hi destaca tam

bé l'atracció que la zona B exerceix sobre els residents al barri
de categoria superior -zona F-, però ben mirat no sorprèn
tant si es considera que, dintre de l'amalgama de barris que hi
ha a la zona B, hi és també el Poblenou (Vila Olímpica) i Horta
(Font d'en Fargues).
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En relació amb tres anys enrera, ha disminuït clarament —en

més de deu punts— la intenció de canviar de municipi de resi
dència. A grans trets, hom podria dir que els potencials compra
dors que resideixen a la zona de categoria superior són els que
manifesten una major predisposició a marxar de Barcelona,
orientant-se cap a municipis de categoria elevada—zona 3—,
que ofereixen una major varietat de productes d'alta categoria,
alhora que estan molt ben comunicats. A l'altre extrem, els pocs
que volen canviar de municipi que actualment resideixen a la
zona A orienten les seves preferències exclusivament cap a la
zona 2 —municipis propers a Barcelona de l'àrea del Besòs i del
Llobregat. La interpretació és necessàriament simple: els qui
viuen en barris de nivell alt es decanten en llurs preferències
cap a municipis on milloren en termes de confort, qualitat i, pot
ser també, categoria social; els qui viuen en barris de nivell baix
tendeixenmés a restar on són o anar cap a municipis de catego
ria social similar.

La davallada dels preus de venda i la millora de les condicions
de finançament han afavorit la incorporació al mercat efectiu
d'una part de la demanda—proporcionalment més jove i menys
solvent— que ha arrossegat a la baixa el preu mitjà
que el comprador està disposat a pagar per un habitatge.

I, finalment, considerarem els elements que hom defineix «de
pes», els que més condicionen l'elecció o la decisió de comprar
un habitatge: la superfície, però, sobretot, el preu. En un sentit
lax, a més, aquestes són força més objectivables que els analit
zats anteriorment. Quant a la primera, està intimament correla
cionada amb d'altres variables ja comentades, però sobretot
amb el preu. Més de la meitat dels compradors desitgen com

prar un habitatge que tingui de 70 a 120 m2 de superfície útil.
En relació amb tres anys enrera, ha augmentat la proporció dels
qui volen un habitatge més petit: el 85,7 per cent dels compra
dors no volen el pis superior als 120 m2 de superfície útil, men
tre que el 1990 aquesta proporció era del 80,9 per cent. En
aquesta disminució de la superfície mitjana desitjada hi té molt
a veure la disminució del nombre mitjà de membres que hi viu
ran i la disminució de l'edat mitjana dels compradors, totes dues
comentades anteriorment. En aquest cas, com en el de si es trac
ta d'un habitatge nou o no, hi pesa molt també l'existència
d'una possibilitat realista d'accés; és a dir, probablement, i a
causa de l'estreta correlació que hi ha amb el preu final de ven
da, no és tant que els compradors no vulguin un pis gran com
que sàpiguen que no podran accedir-hi perquè estàmés enllà de
les seves possibilitats econòmiques.

Pel que fa estrictament al preu, hi ha una primera conclusió a

destacar: el preu mitjà que els compradors estan disposats a pa
gar per l'habitatge s'ha reduït en termes nominals en més d'un
milió de pessetes en aquests tres anys, en passar de 18,1 a 17 mi
lions. Si afegim l'impacte de la inflació registrada entre els dos
moments en què es realitzaren els estudis, obtenim una davalla
da en termes reals del preu desitjat al voltant del vint per cent.
Realment es descoratjador comprovar com, en un moment en

què han millorat les condicions d'accés gràcies a la davallada
dels preus de venda i a l'alleugeriment de les condicions de fi
nançament, les diferències entre l'oferta i la demanda d'habitat
ge a Barcelona no només no s'han reduït sinó que s'han eixam
plat. Així, els sis milions de pessetes que hi havia de diferència
en termes nominals el 1990 entre el preu de venda d'un habitat
ge nou i el preu desitjat, s'ha doblat el 1993, alhora que l'escassa
diferència que hi havia el 1990 entre el preu de venda d'un habi

tatge de segona mà i el desitjat també ha augmentat.

Barcelona economia 22

(%)
35

30 -

25

20 -

15

10 -

5 -

Preu desitjat de l'habitatge
(milions de pessetes)

o "

menys de 5 de 7,6 a 10 de 15,1 a 20 més de 30

de 5,1 a 7,5 de 10,1 a 15 de 20,1 a 30

1990 • 1993

Hi ha diverses raons que expliquen aquest fet, però que d'al
guna manera queden resumides en la diferent composició de la
mostra de l'estudi del 1993 en relació amb la del 1990. Es tracta
d'una població més jove, assalariada, amb menys ingressos, que
accedeix a l'habitatge per primera vegada i que vol un pis de di
mensions més reduïdes; per tant, és normal que estiguin dispo
sats a pagar menys diners per un habitatge que altragent més
gran, amb més ingressos i un patrimonimés consolidat, autò
noms o empresaris i que volen canviar de pis per millorar en
confort i superfície. Sembla clar que no estan en disposició a ac

cedir al mateix tipus d'oferta. Ara bé, per què ha canviat la
composició de la mostra? Ja hem comentat anteriorment que
l'evolució del mercat immobiliari en aquest lapse ha estat molt

ràpida i, en poc temps s'han invertit tendències de moltes de les
variables que hi intervenen. Només cal situar-se en el moment
del primer estudi (1990): encara no s'havia iniciat l'estancament
dels preus de venda i els anys precedents havien registrat incre
ments espectaculars, els tipus d'interès hipotecaris rondaven el
16 per cent i no s'havia començat encara a parlar del Pla de
l'Habitatge. En aquest context, les famllies amb rendes mitja
nes-baixes i baixes passaven a engrossar la demanda continguda,
amb poques opcions a convertir-se en efectiva. Ara, i malgrat el
deteriorament actual de les economies domèstiques —no tan

greu en el moment de la realització de l'estudi com ara—,

aquestes condicions exposades han fet un tomb en favor dels de
mandants. Per tant, una part d'aquesta demanda continguda
s'ha llançat a la compra d'un habitatge. A ben segur que l'actual
conjuntura negativa pot provocar de nou una contenció de la
demanda, sobretot de la que es troba en una situació més precà
ria que és la que, en definitiva, ha provocat els canvis a què hem
al.ludit.
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VI. Ocupació





Mercat de treball

Atur registrat a Barcelona i a la Regió I
Regió Iarcelo

Atur total

re istrat

Atur

mascul

Atur

femení
Atur juvenil
(16-24 anys)

. ..

Atur total

registrat
Atur

masculí
Atur

femení
Atur juvenil
(16-24 anys)

31-XII-1988 97.077 42.579 54.498 28.596 273.479 110.884 163.195 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 13.271 190.669 74.259 116.410 49.566

31-111-1992 66.076 28.536 37.540 13.251 188.877 76.490 112.387 49.637
30-VI-1992 62.680 27.513 35.167 11.850 181.427 76.972 104.455 46.135
30-IX-1992 65.086 29.277 35.809 12.624 185.806 80.425 105381 47.814
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-VI-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-XI1-1993 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

,
- . .rveis

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-XII-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

31-111-1992 22.717 3374 35.500 4.396 81.120 13.317 78.836 14.942
30-VI-1992 21.861 3.540 33.436 3.763 78.598 14.186 74.321 13.123
30-IX-1992 22.542 4.029 34.642 3.792 80.030 16.089 75.887 13.269
31-X1I-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-XI1-1993 28.785 5.567 46.312 5.529 103.228 23.635 104.562 19.407

31-111-1994 30.743 jk 5.826 48.134 5.970 106.358 24.283 108.620 20.356

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 iunmunicipi de la comarca de la Selva.
Font: Dadesde l'INEM facilitades per l'Area de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament de Barcelona i per la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
31-111-19941
31-XII-1993

31-111-19941
31411-1993

Barcelona

Atur total registrat 5,2 18,8
- masculí 7,1 26,5
-femení 3,3 11,3
-juvenil 1,5 15,5
Distribució sectorial

- agricultura 14,0 46,8
- indústria 6,8 19,8
- construcció 4,7 18,9
- serveis 3,9 15,6
- Sense ocupació ant. 8,0 42,7

Regió I
Atur total registrat 3,5 18,1
- masculí 4,9 26,4
- femení 2,1 10,3
- juvenil 0,0 13,5

Tot i que el nombre d'aturats continuaaugmentant al primer
trimestre d'enguany, les dades més recents deixen entreveure
que s'ha aturat la destrucció de llocs de treball.

Les dades d'atur registrat a Barcelona i al conjunt de la Re
gió I referents al primer trimestre d'enguany continuenmarca
des per un augment del nombre de desocupats. Així, el nombre
d'aturats registrat a Barcelona a final de març era de 90.836 per
sones i a la Regió I de 260.380. En tots dos casos, aquesta xifra
representa al voltant d'un 18 per cent més que un any enrera.
Tot i que aquest increment sigui encara molt elevat, cal assenya
lar que és un augment interanual més suau que el de trimestres
anteriors i que les dades d'abril i maig permeten d'albirar un
canvi de signe a mitjà termini, a part de l'estacionalitat favora
ble dels mesos d'estiu.
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Taxa general d'atur registrat (%)

Període Barcelona
Barcelona
Província Catalunya

31-XII-1987
31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990
31-XII-1991

31-111-1992
30-VI-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-V1-1993
30-IX-1993
31-XII-1993

31-111-1994

15,9
13,3
9,6
8,9
9,1

9,3
8,8
9,2
9,9

10,8
10,8
11,0
11,8

12,4

19,3
16,0
12,0
11,3
11,4

11,0
10,4
10,9
11,7

12,9
12,9
13,3
14,0

14,5

18,3
15,2
11,6
10,9
11,0

10,5
9,7
10,1
11,2

12,4
12,4
12,7
13,8

14,0

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

15,4
14,4
14,4
15,5

16,7
16,5
16,4
17,6

17,9

Font: Direcció Genera d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, INEM iEnquesta de
Població Activa. Elaboració pròpia.

Taxad'atur registrat

22

20 -

18 -

16 -

14 -

12 -

10 -

, . . 1 1 1 1I . i . , ■ , , , , 1 1 1 1 1
8

88

- Barcelona

89 90 91 92 93

- Província Barcelona - Catalunya

94

Espanya

La població activa augmenta i la majoria dels qui s'incorporen
al mercat laboral troba algun tipus de feina. Però malgrat l'es
pectacular augment de les contractacions, el nombre absolut de

desocupats registrats ha continuat augmentant.

El fet que el nombre d'aturats continuï en augment no hauria
de permetre de ser massa optimista, però cal tenir en compte al
tres factors que permeten mantenir aquesta postura. En primer
lloc, hem de relativitzar el nombre d'aturats en funció de la po
blació activa, que continua en augment. I si bé encara hi ha un

increment de l'atur, l'activitat econòmica d'aquests primers me
sos permet que la població que s'incorpora per primer cop al
mercat de treball passi a ser ocupada.
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Actius i ocupats estimats a Barcelona
Atura

31-X11-1986 689.615 563.921 125.694

31-X11-1987 736.025 617.623 118.402
31-XII-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

31-111-1992 714.084 648.008 66.076
30-VI-1992 710.839 648.159 62.680
30-IX-1992 709.752 644.666 65.086
31-XII-1992 705.566 636.075 69.491

31-111-1993 711.274 634.791 76.483
30-VI-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

Nota: S'ha refet la sèrie d'actius i d'ocupats a partir de les dades de població del 1993 ianys
anteriors.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la

província de Barcelona ide les dades de població de Barcelona.

Nombre d'aturats registrats aBarcelona
milers de persones
100

95 -

90 -

85 -

75 -

70 -

65 -

60 -

55 l l l l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

1990 1991 1992 1993 1,)94

Per altra banda, una gran part dels qui ara troben feina -a
més d'aquestes noves cohorts- no figuraven com a aturats re

gistrats, per diversos motius, i el fet que ara passin a ser ocupats,
no implica que disminueixi el nombre d'aturats. Tot plegat per
met explicar que la taxa d'atur sofreixi poques variacions a par
tir dels primers mesos d'enguany.



Altes i baixes a les oficines de l'INEM
Motius de les baixes

Col•locació
amb oferta

Col.locació
amb oferta

Col•locació
sense a o t.

No renovació
de la

1987
1988
1989
1990
1991

1992
lr. tr.

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

1993
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1994
lr. tr.

n.d. 242.505
274.561 278.124
237.795 269.845
169.906 170.149

208.714 206.051

195.191 185.595
54.648 50.883
45.347 46.723
48.052 44.161
47.144 43.828

259.811 229.067
47.764 39.693
63.316 58.211
73.385 69.247
75.346 61.916

72.521 68.953

25.573 8.545 71.204 11.128 102.952 23.103
13.134 13.085 61.843 50.650 111.432 27.980
4.980 12.786 25.671 89.653 107.873 28.882
1.099 13.468 8.895 48.634 75.530 22.523
1.398 12.690 12.724 61.116 88.554 29.569

1.290 7.104 11.545 55.377 84.274 26.005
292 2.185 3.209 16.382 22.032 6.783
407 2.001 3.009 14.047 20.529 6.730
360 1.760 2.425 11.683 21.302 6.631
231 1.158 2.902 13.265 20.411 5.861

8.944 4.116 2.515 114.158 78.355 20.979
219 855 2.338 11.604 20.816 3.861

2.605 1.092 70 30.992 20.264 3.188
3.026 1.036 24 40.474 21.830 2.857
3.094 1.133 83 31.088 15.445 11.073

2.050 973 978 39.091 22.992 2.869

Font: Dades de l'INEM facilitades per Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

En segon lloc, l'augment espectacular del nombre de contrac

tes registrats aquest primer trimestre permet mantenir aquest
moderat optimisme. De fet, un dels pilars de la contenció de la
taxa d'atur -sobretot de març ençà- ha estat precisament
aquest augment del nombre de contractes a partir del decret
que entrà en vigor a principi d'any sobre les noves modalitats de

contractació, centrades en la nova regulació dels contractes en

pràctiques, la modalitat de contractes a temps parcial i els con
tractes d'aprenentatge. Els resultats del nou clima -ja sigui pel
Decret, ja sigui per la pròpia evolució de l'economia- són prou
esperançadors: més de 150.000 contractes firmats a Barcelona
als tres primers mesos, quan durant tot el 1993 el promig de
contractes fou de poc més de 65.000 per trimestre, i repartits
molt homogèniament al llarg de l'any. És a dir,uns augments en

termes relatius impressionants: un 128,9 per cent d'increment en
relació amb el primer trimestre de l'any passat.

Pel que fa a l'evolució de les tipologies de contractes, en pre
sentem a partir d'aquest número una nova distribució, en què
diferenciem, com fins ara, entre els acollits o no a mesures de
foment, i dins de cada grup, entre eventuals i la resta, ja que els
eventuals concentren la major part dels contractes. També, de
forma puntual, incorporem una taula en què figura l'evolució
mensual de les noves tres tipologies de contractes.

Tanmateix, cal tenir en compte la situació laboral dels ocupats
per poder fer una anàlisi més qualitativa, quant que és rellevant
la durada del contracte, elnombre d'hores diàries en el cas dels
de temps parcial, etc. En aquest sentit, és manifesta la relativa
precarietat dels llocs de treball a partir del registre d'altes i bai
xes de demandants de llocs de treball a les oficines de l'INEM.
Si comparem les prop de 69.000 baixes -de les quals un 62,5
per cent és per haver trobar algun tipus de feina- amb el més
de 150.000 contractes registrats, ens podem adonar clarament
que gran part de la població no aturada anteriorment, és a dir,
les noves cohorts de població activa, s'incorpora al mercat de
treball i passa a ser ocupada. Aquesta constatació és important
per no caure a una lectura excessivament simplista de mesurar

el pols delmercat laboral únicament per la variable del nombre
d'aturats.
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Distribució dels contractes registrats a l'INEM
Total

Acollits a mesures de foment No acollits a mesures de fom

1987
1988
1989
1990
1991

1992
lr. tr.

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

1993
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1994
lr. tr.

220.091
291.065
328.528
350.018
379.209

368.500
100.062
92.491
91.868
84.079

268.898
65.789
65.540
68.875
68.694

150.620

107.702
147.458
166.999
174.760
181.460

153.474
48.402

38.132
29.908
37.032

108.080
28.230

26.609

23.373
29.868

65.759

47.429
68.510
87.462
91.055
96.510

77.442
26.779
20.292
13.867
16.504

46.029
13.523
11.811
9.305
11.390

61.714

60.273
78.948
79.537
83.705
84.950

76.032
21.623
17.840
16.041
20.528

62.051
14.707
14.798
14.068
18.478

4.045

Font: Dades de l'INEM facilitades per l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

112.389
143.607
161.529
175.258
197.749

215.026
51.660
54.359
61.960
47.047

160.818
37.559
38.931
45.502
38.826

84.861

102.135
129.412

143.942
156.649
178.763

197.459
46.292
49.837
58.380
42.950

151.238
33.921
36.634
43.770
36.913

79.455

10.254
14.195
17.587
18.609
18.986

17.567
5.368
4.522

3.580
4.097

9.580
3.638
2.297
1.732
1.913

5.406

Evolució de les noves tipologies de contractes (1994)

d'amil~ ..mas uarciai en pritctiques

Gener
Febrer

Març
Abril
Maig

1.486
3.190
2.968
2.296
2.668

7.825
9.762
10.418
9.135
10.642

428
574
746
514
643

Font: Dades de l'INEM facilitades per l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

L'atur juvenil gairebé no augmenta en els últimsmesos, mentre
que l'industrial continua a l'alça.

Aquests nous contractes s'han destinat en gran preferència a

aturats joves, ja que aquest és el col.lectiu el nombre d'aturats
del qual augmenta menys en comparació amb desembre de
1993: només un 1,5 per cent contra un 5,2 de promig. El col.lec
tiu que continua més afectat per l'augment de l'atur és el mascu
li, amb una presència rellevant d'aturats de llarga durada, d'em
preses industrials, que és el sector en què encara augmenta per
sobre de lamitjana el nombre d'aturats, conjuntament amb els
de sense ocupació anterior.
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Contractes registrats
450

milers de contractes variació (°/0) 40
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Nombre de contractes (acumulat darrers dotze mesos)
- Taxa de variació interanual (%)

Al conjunt de la Regió I, les tendències i diferències entre

col.lectius són molt similars a les de Barcelona, encara que amb
uns increments més atemperats, que revelen una significativa
millora relativa al llarg dels primers mesos d'enguany, fins al
punt que, a tall d'exemple, no hi ha hagut un augment del nom
bre d'aturats menors de 24 anys entre desembre del 1993 i març
d'enguany.


