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Presentació

Comença, amb aquest número, una nova etapa en la vida de
BARCELONA.ECONOMIA.

La nostra revista ha estat fins ara un punt de referència obli
gat per a tots els qui s'interessen per la realitat urbana i per als
qui estudien l'economia de Barcelona. El seu prestigi, molt es
tès, cal atribuir-lo al rigor i sistematització amb què ha abordat
la seva tasca d'informació i d'anàlisi, dels que estem molt satis
fets.

La nova etapa de BARCELONA.ECONOMIA pretén ampliar la
seva activitat. Mantenint intacta la seva tasca d'Anàlisi de la

Conjuntura Econòmica de la ciutat, volem abordar també els
grans temes de debat metropolità.

Per aquesta raó, ampliarem la part dedicada a les monogra
fies, en laque volem donar cabuda a tots aquells aspectes eco
nòmics que són motiu d'atenció a l'àrea de Barcelona i el seu
Ajuntament. Un èmfasi especial hi tindran les monografies que
ens ajudin a entendre el que és avui la ciutat real, la ciutatme
tropolitana, després del canvi de mida que han suposat les trans
formacions experimentades els darrers cinc anys.

Per aquesta raó, també, hem creat un Consell de Redacció,
presidit pel Sr. Joaquim de Nadal, en el que hi participen res

ponsables destacats de l'àrea econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona. És també per això, que hem constituït un Consell
Assessor amb presència dels centres universitaris barcelonins i
d'entitats cabdals per a la promoció de la ciutat, com són el Port
Autònom o el Consorci de la Zona Franca.

Aquest número inclou ja un major nombre de monografies,
d'un gran interès.

La primera, signada pel rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Dr. Josep Ma. Vallès, i pel director de l'Institut d'Es
tudisMetropolitans, professor Oriol Nel.lo, es titula, significati
vament, «De ciutat a metròpoli». Aborda la transformació recent

de laBarcelona metropolitana en els seus aspectes demogràfics,
econòmics i socials, per a proposar després altematives de go
vern d'aquesta nova ciutat gran.

La segona monografia, elaborada pel profesor Pere Riera, ens
resumeix el contingut del seu estudi sobre «La rendibilitat social
de les Rondes de Barcelona». És aquest un tema cabdal sobre el
que encara s'ha reflexionat poc. En efecte, les Rondes són la in
fraestructura més important que heretem dels Jocs, i els seus

impactes de tot ordre (i no sols econòmics) haurien de ser estu
diats en tot detall.

La tercera monografia, elaborada per Sr. Antoni Falcón, di
rector de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, ens informa so

bre la transformació extraordinària que han sofert els espais
verds a la ciutat i n'estima l'impacte econòmic. També aquest és
un aspecte sobre el que a penes hem reflexionat encara.

Tres aspectes, doncs, de la ciutat nova, més gran i potent, que
heretem de la transformació recent.

Les dades de la conjuntura econòmica reflecteixen elque po
dem imaginar: desacceleració econòmica. Això no obstant, hi ha
indicadors positius, como són ara l'augment de les llicències
d'obra, l'augment del turisme a la ciutat i l'evolució dels vols
internacionals al nostre aeroport.

Indicadors aquests que ens refermen que Barcelona estàmés
ben equipada i preparada per fer front a l'època de dificultats
que travessem.

Manuel Ludevid
Editor

Juliol 1993
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Monografia 1
De ciutat a metròpoli
Notes per a una lectura delPla Estratègic Barcelona-2000
des d'una perspectiva metropolitana*

Josep M. Vallès
Oriol Nel.lo
Universitat Autònoma de Barcelona

* L'informe ha estat elaborat per encàrrec del Pla Estratègic Barcelona-2000 is'inscriu
dins les tasques, actualment en curs, de revisiódel Pla.
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De ciutat a metròpoli
1. La integració de l'espai metropolità

1.1. La ciutat difusa: una delimitació problemàtica
Sense entrar en el detall de la doctrina, hi ha coincidència

avui en defensar que la gran ciutat contemporània —la «metrò
poli» en el seu sentit més ampli— nega la idea de límits. Parlar,
doncs, de la delimitació de la gran ciutat podria portar a incór
rer en una «contradictio in terminis».

Cada cop són més febles els vestigis de la vella noció de ciutat
com a nucli emmurallat, com a port franc i protegit contra les
inseguretats —econòmiques, militars, jurídiques, socials— de la
«no ciutat». Aquells esculls aïllats en un mar de ruralitat —per
utilitzar l'expressiva figura de Lucio Gambi— han esdevingut
vastes illes, en les quals el païsatge rural, reduït i encerclat, ha
quedat inclòs en un «continum» espacial dominat per les ocupa
cions secundàries i terciàries.

Però també és cert que aquest «continum» de la gran ciutat
no és infinit. Hom pot indentificar-lo: si la seva identificació
com a tal ja no és possible resseguint fronteres —administrati
ves, geogràfiques, urbanístiques—, si que pot ser-ho a partir de
la detecció de xarxes de relació econòmica, cultural, assistencial,
etc. Xarxes que determinen l'abast i les intensitats variables del
fenomen metropolità.

Aquesta gran «ciutat difusa» es configura, per tant, com una

estructura reticular, amb multitud de connexions, oberta i dinà
mica. Algunes d'aquestes connexions poden ser polaritzades i
referides a la «ciutat central». Altres poden ser multilaterals, en
llaçant entre ells nuclis i nòduls de la xarxa metropolitana que
pren així un caràcter més ortogonal. D'aquesta forma, esdifu
mina també la distinció entre «centre únic» i «perifèria o perifè
ries» i es configura la «regió metropolitana» o, com altres prefe
reixen denominar-la, la «ciutat regió».
La metròpoli, en sentit ampli, no es podrà doncs, definir per

límits físics, sinó per intensitats. Quan més densa i més intensa
és la xarxa de relacions, més alt serà el grau de «metropolitanei
tat». La metròpoli és entesa, així, comun continu de geometria
variable i de gradacions decreixents.

1.2. La Barcelona metropolitana: una xarxa de xarxes

Quan parlem, doncs, d'una Barcelona que «passa de ciutat a
metròpoli», hem d'imaginar quelcom diferent a un pressumpte
procés d'expansió indefinida d'un «centre»—la Barcelona histò
rica municipal— que aniria «ocupant» i, en certa manera, fago
citant successivament les seves àrees circumdants.

Hem d'adoptar una altra perspectiva. Hem d'entendre el pro
cés com la intensificació creixent de les interdependències entre

individus, grups i nuclis urbans que se situen en un territori cada
cop més ampli. D'aquest àmbit la Barcelona històrica n'és peça
essencial, però insuficient per a constituir per si mateixa una re

gió metropolitana o una ciutat-regió, segons les terminologies a

l'ús.

En efecte, només la integració en un espai de relació comú
d'altres nuclis amb història, funcions, potencialitat i àmbits d'in
fluència propis ha fet possible l'emergència d'una regió metro

politana. A aquest procés d'integració hi han contribuït població
i recursos vinguts del conjunt de Catalunya. D'aquesta manera,
Catalunya ha fet d'una part del seu territori metròpoli. I, al seu
torn, aquesta metròpoli ha fet —fa— de Catalunya nació.

Així doncs, parlar del trànsit de «ciutat a metròpoli» equival a
detectar l'emergència o el reforçament d'aquells sistemes de re
lacions als que abans ens referíem: algunes polaritzades pel mu
nicipi de Barcelona, d'altres teixint un eixam de moviments reti
culars. Un sistema de relacions format per una xarxa de xarxes.

1.3. L'estructura urbana: tres àmbits definits per la densitat
i la intensitat de relacions

Aquest procés de «metropolitanització» té etapes temporals,
factors definitoris i gradacions espacials que permeten definir
tres àmbits territorials diversos, superposats a l'interior de l'es
pai metropolità: el continu urbà, l'àrea metropolitana i la regió
metropolitana. Més enllà de cap pretensió tipològica, aquesta
classificació —utilitzada, amb variantsl, per tècnics i estudio
sos— és interessant perquè estableix diversos àmbits amb poten
cialitats i problemàtiques pròpies que requereixen de tracta
ments específics.
El continu urbà constitueix el cor del sistema metropolità i

coincideix, en bona part, amb el Pla de Barcelona, amb exten

sions cap el Maresme i el BaixLlobregat. Integrat per una de
sena de municipis, l'espai construït dels quals s'estén sense solu
ció de continuïtat, té una superfície aproximada de 170 km2 i
unapoblació d'uns 2.500.000 d'habitants. La densitat de pobla
ció hi és, doncs altíssima: oscil.la entre els 17.000 hab/km2 del
municipi de Barcelona i els 11.000 hab/km2 de la resta del conti
nu, amb una mitjana aproximada de 14.500 hab/km2. El continu
és lapart del territorimetropolità amb una accesibilitat interna i
externa més alta, tant en transport públic (metro, bus) compri
vat (xarxa viària, noves rondes). És aquí, especialment en els
districtes centrals delmunicipi de Barcelona, on radiquen els
serveis i les activitats més específiques i prestigioses que ator

guen elnivell més alt dins la jerarquia urbana. Conseqüentment,
és en aquest àmbit on es generen i cap on es dirigeix el major
nombre de viatges diaris per motius de treball o estudi i també
la major part dels associats al consum i el lleure. És aquí també
on en els darrers anys s'han concentrat prioritàriament les inver
sions públiques en infraestructures, equipaments i serveis.

Els autors anomenen àrea metropolitana el segon àmbit cons
titutiu de lametròpoli barcelonina. Es tracta d'un espai integrat
pel continu urbà i una vintena de municipis que hi mantenen
una relació tan estreta que, de fet, configuren un únic mercat de
treball, estès del Pla de Barcelona al Delta i la vall baixa del
Llobregat, al Vallès al peu de la Serra de Collserola i a bona
part de l'andana litoral del Maresme. En conjunt aquesta vinte
na de municipis té una extensió de 470 km2 i uns 750.000 habi
tants, amb densitats que varien entre els 1000 i els 2000 hab/km2.
Així, l'àrea metropolitana sencera inclou una trentena de muni
cipis, uns 650 km2, 3.300.000 habitants i coincideix, «grosso
modo», amb els límits d'algunes de les entitats metropolitanes
successores de la CMB. L'àrea metropolitana circumdant el con
tinu urbà ha estat, en els darrers anys, àmbit de desconcentració
de part de les activitats econòmiques i la població que, per di
verses raons, tendeixen a deixar el continu urbà.

1. Les variants (vegeu, entre d'altres, M. Esteban, 1989:, J. Esteban, 1991; J. Serra, 1991,
J. Clusa, 1992) són expressió de la dificultat de delimitar de forma inequívoca no ja els li
mits externs, sinó també els àmbits intems de la ciutat, que, com aquells, varien segons les
funcions iel temps. Tots els autors coincideixen, tanmateix, en assenyalar la presènciadels
àmbits enunciats.
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Població i territori de la Regió Metropolitana de Barcelona. 1991

Continu urbà
Barcelona ciutat 1 1.643.542 97,6 16.840

Resta continu urbà 9 836.566 73,4 11.397

Total continu urbà 10 2.480.108 171,0 14.504
-

Resta àreametropolitana
Delta del Llobregat 5 258.768 117,5 2.202

Vall Baixa del Llobregat 8 107.698 98,1 1.098
Vallès-Collserola 5 199.092 139,2 1.430

Vallès-Besòs 8 108.029 68,9 1.568
Baix Maresme 7 78.130 42,2 1.851

Total resta àrea metropolitana 33 751.717 465,9 1.613

Resta Regió Metropolitana
Resta Regió I 86 885.819 1.822,4 486
Resta Regió Metropolitana 33 146.778 776,8 189

Total resta Regió Metropolitana 119 1.032.597 2.599,2 397

Total Continu Urbà 10 2480.108 171,0 14.504

Total Àrea Metropolitana 43 3.231.825 636,9 5.074

Total Regió Metropolitana 162 4.264.422 3.235,6 1.318

Elaboració pròpia a partir de: J. Esteban (1991) iEstadística comarcal imunicipal 1991. Institut d'Estadística de Catalunya.

Finalment, entorn de l'àrea metropolitana hom detecta l'exis
tència d'una constellació de centres urbans que integren, con
juntament amb aquella, la regió metropolitana. Aquests centres

—que han estat anomenats «ciutats madures» per contraposició
amb les «ciutats recents» de la primera corona metropolitana
encapçalen mercats de treball i àmbits d'influència comercial
propis, els quals polaritzen al seu voltant un cert nombre de mu

nicipis. Cada un d'aquests centres manté també una relació sig
nificativa amb Barcelona, de manera que conjuntament amb el
continu urbà i la resta de l'àrea metropolitana conformen allò
que s'ha anomenat la regió urbana funcional o regió metropoli
tana de Barcelona. Les àrees de Mataró, Granollers, Sabadell,
Terrassa,Martorell i, en menor mesura, Vilanova i la Geltrú,
Vilafranca del Penedès, Sant Celoni i el Tordera, s'integren en

aquesta regió que aplega, així, un centenar i mig de municipis,
s'estén sobre més de 3.000 km2 i supera els 4.000.000 d'habi
tants. És en la regió metropolitana externa a l'àrea central on es

preveuen, per als propers anys, algunes de les realitzacions d'in
frastructures majors (4rt. cinturó, express regional) i on s'espe
ren creixements relatius més alts.

1.4. Barcelona: una ciutat de ciutats

És la progressiva integració d'aquests àmbits en una mateixa
realitat funcional el que justifica l'afirmació que s'ha avançat en
la configuració d'un sistema metropolità entorn de la Barcelona
històrica. En altres termes, que Barcelona i els nuclis urbans que
l'envolten han passat definitivament de ciutat a metròpoli. 0, si
ho preferiu, que Barcelona ha quedat en certa forma submergi
da o integrada en una xarxa urbana més extensa i més complexa
que la d'una conurbació física expandida.
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Aquesta integració es fa amb aportacions recíproques de tots

els nuclis. Entre aquestes aportacions, cal ressaltar la que fa la
Barcelona històrica amb el seu propi nom i la seva «imatge de
marca». Aquest paper simbòlic és un actiu acumulat al llarg de
segles que compta ara en el moment de situar-se en un context

molt més ampli, realment universal i que trascendeix el definit
per la proximitat geogràfica directa.

Així «Barcelona» —tal com l'entenem aquí— deixa de ser el
topònim que correspon als 100 km2 escassos del municipi histò
ric, per esdevenir un concepte. Un concepte que designa la rea

litat urbana més destacada de Catalunya: una regió metropolita
na policèfala i complexe, una ciutat de ciutats. Totseguit
veurem quines són les principals dinàmiques (demogràfiques,
económico-socials) que s'estàn produint en el territorimetropo
lità, per passar, després, a discutir els possibles objectius d'una
intervenció estratègica a escala metropolitana.

2. Les dinàmiques territorials

2.1. La població: aturada del creixement i augment
de la mobilització

Com és sabut, a Europa Occidental hom ha assistit en les dues
darreres dècades a una aturada del creixement demogràfic de les
grans àrees urbanes. Aquesta detenció es deu, en bona part, a
l'estancament dels grans moviments migratoris que havien estat

a la base dels creixements accelerats del període immediatament
anterior. L'estancament sovint, la inversió— d'aquests movi
ments es connecta, per un costat, a la contracció de lademanda
de treball en la indústria i l'expansió de formes de producció
(segmentàries, submergides) que sovint tenen connotacions ex
traurbanes, i, per l'altre, a la limitació de la força d'expulsió de
les àrees tradicionals d'emigració per exhauriment demogràfic,
augment del treball a domicili, difusió de les activitats turístiques
en ocasions, a la consolidació de l'economia del subsidi.



Evolució de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. 1981-1991

Continu urbà
Barcelona ciutat 1.752.627 1.643.542 -109.085 -6,2
Resta continu urbà 882.781 836.566 -46.215 -5,2
Total continu urbà 2.635.408 2.480.108 -155.300 -5,9
Resta àrea metropolitana
Delta del Llobregat 235.024 258.768 23.744 10,1
Vall Baixa del Llobregat 104.528 107.698 3.170 3,0
Vallès-Collserola 177.115 199.092 21.977 12,4
Vallès-Besòs 94.842 108.029 13.187 13,9
Baix Maresme 61.252 78.130 16.878 27,6
Total resta àrea metropolitana 672.761 751.717 78.956 11,7
Resta Regió Metropolitana
Resta Regió I 796.729 885.819 89.090 11,2
Resta Regió Metropolitana 133.978 146.778 12.800 9,6
Total resta Regió Metropolitana 930.707 1.032.597 101.890 10,9
Total Continu Urbà 2.635.408 2.480.108 -155.300 -5,9
Total Àrea Metropolitana 3.308.169 3.231.825 -76.344 -2,3
Total Regió Metropolitana 4.238.876 4.264.422 25.546 0,6

Elaboració pròpia a partir de: J. Esteban (1991) i Estadística comarcali municipal1991. Institut d'Estadística de Catalunya.

A la regió metropolitana de Barcelona aquesta dinàmica s'ha
concretat en un lleuger augment de població entre 1981 i 1991
(de 4.238.876 a 4.264.422, un 0,6 % en deu anys), que ha ocasio
nat, però, una pèrdua de pes relatiu d'aquesta àrea sobre el con
junt de Catalunya (del 71,2 % l'any 1981 al 70,4 el 1991). S'ha
trencat així una tendència secular per la qual la regió urbana de
Barcelona anava incrementant el seu pes demogràfic respecte el
conjunt del país.

Aquesta modificació de les pautes de creixement ha tingut
efectes força desiguals a l'interior de la regió. El municipi de
Barcelona perd, en aquests deu anys, població de forma accele
rada. La pèrdua és pràcticament idèntica en la resta del continu
urbà. En canvi, la resta de l'àrea metropolitana (antiga CMB) i
de la regió metropolitana (resta de la Regió I, Alt Penedès i el
Garraf) coneixen uns creixements relatius força elevats. La re

gió metropolitana de Barcelona sembla trobar-se, així, en un

dels darrers estadis de maduració previstos en els models teòrics
d'evolució metropolitana: aquell en el qual, la ciutat central
perd població mentre el hinterland immediat i la resta de la«re
gió urbana funcional» en guanyen. Segons aquests models els es

tadis següents serien els de la pèrdua de població a la ciutat cen
tral i el hinterland mentre la resta de la regió urbana funcional
en continua guanyant i, finalment, la pèrdua de població absolu
ta de tots tres àmbits.

L'estancament demogràfic amaga però un altre fenomen: l'in
crement de la mobilitat (potser de la mobilització) residencial
de la població metropolitana. Segons treballs, basats en dades
padronals, 246.170 persones canviaren de municipi de residència
a l'interior de la regió metropolitana (Regió I, Alt Penedès i
Garraf) entre 1981 i 1986. D'altra banda, les enquestes ens indi
quen que a la Regió I 640.000 persones afirmen que tenen pre
vist de canviar de residència abans de 1995. D'aquestes, unes
420.000 resideixen en l'actualitat al Barcelonès.

La direcció dels fluxos migratoris és prou clara. El municipi
de Barcelona i el continu urbà en el seu conjunt tenen fluxos
migratoris molt negatius; també són negatius, encara que més
moderats, els de la majoria de les «ciutats madures» de la regió
metropolitana (Mataró, Sabadell, Terrassa). Per contra, els crei
xements migratoris més alts corresponen a les subàrees en els lí
mits entre l'àrea i la regió metropolitana (Baix Maresme, Va
llès-Collserola, Delta del Llobregat).
Els emigrants són majoritàriament joves adults (d'entre 18 i

35 anys), amb estudis universitaris o secundaris i de categoria
socialmitja-alta (a excepció del municipi de Barcelona que veu
marxar també força població de categories mitja-baixa i baixa).
La impossibilitat de trobar habitatge de qualitat assequible en el
municipi d'origen és la primera causa addida per justificar el
desplaçament.

Sembla confirmar-se doncs l'existència d'allò que s'ha anome
nat un «filtre urbà». Un filtre a través del qual bona part de la
població jove en edat de constituir una llar i sensible a les con

dicions habitatives és discriminada negativament de l'accés a ha
bitatge a l'interior dels nuclis urbans més consolidats. Es tracta
d'un fenomen conegut també a bona part de les grans ciutats
europees les conseqüències del qual, pel que fa a l'estructura
d'edats de la població i a la segregació territorial dels grups so

cials, són prou evidents. Des del punt de vista de les polítiques
públiques, importa sobretot assenyalar l'origen fins a cert punt
coactiu d'aquestes decisions de mobilitat residencial. És prou
clar, que només forçant molt l'argument hom pot explicar-les,
en la seva majoria, comel resultat de «la diversificació de l'ofer
ta de tipologia habitativa» o de «la lliure tria d'ambients menys
urbans».
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2.2. Les activitats productives: periferització selectiva

Una segona dinàmica metropolitana comuna a les majors
àrees urbanes europees és la tendència a la relocalització de les
activitats productives. Aquesta pren, en general, la forma d'una
desconcentració i descentralització des de les parts centrals de la

metròpoli cap a l'entorn més o menys proper.

A la regió metropolitana de Barcelona, aquesta dinàmica s'ha
reflectit, en primer lloc, en l'evolució diferenciada de l'ocupació
per sectors en els diversos àmbits territorials que la integren.
Aquesta diferenciació és resultat dels comportaments diversos
de l'ocupació a la ciutat central i a les corones metropolitanes
durant el periode de crisi 1974-1985 i la posterior recuperació, la
qual ha vingut a continuar i aprofundir les tendències territorials
iniciades en el periode de crisi.

En efecte, com és ben sabut, la crisi econòmica entranyà una

terciarització de l'economia catalana, més per destrucció de llocs
de treball en la resta de sectors (221.000 perduts en la indústria
entre 1975 i 1985), que per creació efectiva d'ocupació en els
serveis (que de fet, disminuiren en 21.000 llocs de treball). La
represa econòmica posterior a 1986 ha consolidat aquesta nova
estructura sectorial. Així, en recuperar-se, l'any 1990, les dimen
sions de l'ocupació global de 1975, la indústria i la construcció
s'han quedat amb 151.400 i 50.700 llocs de treball menys, res
pectivament, que els de l'any 1975.

Als nostres efectes, però, el que interessa és observar com
aquesta evolució general ha anat acompanyada d'una redistribu
ció de les activitats productives sobre el territori metropolità.
Durant la crisi, la pèrdua de llocs de treball industrials fou parti
cularment intensa almunicipi de Barcelona, mentre la resta de
l'àrea metropolitana i, sobretot, de la regiómetropolitana resis
tiren millor. Entre 1986 i 1990 aquesta tendència localitzativa
sembla haver-se consolidat, de manera que mentre l'ocupació
industrial al municipi de Barcelona continua perdent pes relatiu
sobre el conjunt de Catalunya tots i cada un dels restants àmbits

metropolitans en guanyen.

Diversos estudis indiquen que la producció industrial que ten
deix a deixar el municipi de Barcelona és la de menor valor afe
git, demanera que la ciutat s'especialitza en sectors amb alt va
lor afegit i amb creixements productius elevats. Així, estudis
recents (vegeu taula) demostren que l'any 1985 l'activitat pro
ductiva de la ciutat de Barcelona aportava el 73 % del valor afe
git brut total de l'antiga CMB. És important assenyalar, tanma
teix, que segons demostren aquests estudis el municipi de
Barcelona sortí de la crisi dels anys vuitanta amb una base in
dustrial encara molt forta. Una tercera part de la seva producció
corresponia a activitats industrials i a la construcció. Així, es pot
afirmar que la Barcelona municipal és el principal centre indus
trial de tota la regió metropolitana: la seva producció supera la
del conjunt de la resta de municipis de l'antiga CMB i és aproxi
madament equivalent a la de la resta de la regiómetropolitana.
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Hom enumera causes diverses per explicar aquests processos
de desconcentració i descentralització territorial de les activitats
industrials: l'existència de deseconomies d'aglomeració en les
àrees centrals de la metròpoli, la possibilitat de realitzar plusvà
lues amb els espais que romanen desocupats després dels tras

llats, l'aprofitament d'oportunitats derivades de canvis tecnolò

gics i el canvi de formes de producció (d'institucional a
submergit, d'integrat a segmentat).

Una interpretació comprensiva ha estat assajada a partir de la

hipòtesi que la crisi implica no només una davallada de la pro
ducció sinó també una transformació de les formes de produc
ció. A través d'aquesta transformació, s'hauria passat de models
de producció fordistes basats en economies d'escala i d'aglome
ració a models de producció flexibles que descansen sobre les

possibilitats de la informàtica i la robàtica, la segmentació dels

processos productius, les potencialitats de la petita i mitjana em

presa i el trencament de la rigidesa del mercat laboral. Pel de
senvolupament d'aquest model seria de particular importància
la formació d'espais industrials en els quals es generen externali
tats de caràcter territorial. Hom identifica aquests espais com

districtes industrials. És a dir, àmbits on un conjunt de petites i
mitjanes empreses especialitzades en una sola fase de la produc
ció i en competència entre elles aconsegueixen competir amb
èxit enfront de la gran empresa, en generar condicions que per
meten obtenir economies d'escala en la producció sense necessi
tat d'integrar-la verticalment. Aquest tipus d'espais tindrien més
possibilitats d'aparèixer en mercats de treball autocontinguts,
amb identitat i tradició pròpia que en el cor de grans sistemes
metropolitans.

A la regió metropolitana de Barcelona, es podrien detectar
espais industrials d'aquestes característiques al voltant de les
ciutats situades fora delmercat de treball de Barcelona, és a dir
fora del continu urbà i l'àrea metropolitana: Mataró, Granollers,
Sabadell, Terrassa. Aixà explicaria, en part, els patrons de loca

lització industrial dels darrers anys i, en particular, el creixement
dels sectors industrials que tenen una producció menys estanda
ritzada al voltant d'aquestes ciutats i no en els municipis de l'in
terior de l'àrea metropolitana.

2.3. Els serveis: difusió i concentració

Tal com s'avançava en apartats anteriors, la regió metropoli
tana de Barcelona ha conegut, en els darrers anys, una accen

tuada terciarització de la seva economia: l'any 1990 els actius
terciaris hi representaven el 56,7 % del total de lapoblació acti
va, mentre a la resta de Catalunya el seu pes era només del
42,6 %. Si en el periode de la crisi l'augment de pes relatiu dels
serveis a la metròpoli procedia, sobretot, de la destrucció de
llocs de treball en la resta de sectors, a partir de 1986 l'incre
ment s'ha degut al diferencial de creixement dels serveis respec
te d'altres branques econòmiques (29,1 % de creixement de
l'ocupació terciària entre 1986 i 1990, per un 7,6 % de creixe
ment de l'ocupació industrial, segons les dades que hom ha
avançat —vegeu taula— i que caldrà confirmar amb l'explotació
del cens).

La terciarització ha anat acompanyada d'una certa difusió
dels serveis, molt concentrats en elmunicipi de Barcelona, sobre
el territori metropolità. Així, tot i que el terciari ha crescut més

en el municipi central que a la resta de la regió metropolitana,
en algunes localitats de la primera i segona corona els serveis
augmenten més ràpidament que a Barcelona.



Valor afegit brut estimat per grans àmbits territorials (1985)

Barcelona 1.812 46
AMB-Barcelona 685 17

AMB 2.496 63
Província de Barcelona-AMB 1.469 37

Província de Barcelona 3.965 100

519
290

33

18
1.274
346

52
14

810 51
764 49

1.575 100

1.621
837

2.458

66
34

100

(1) En milers de milions de pessetes.
(2) Província de Barcelona base 100.

Font: J. Oliver i J. Trullén, 1992.

La localització de nous serveis a la perifèria metropolitana
pren dues formes diferenciades: uns es disseminen sobre el terri
tori, establint-se a l'interior dels cascs urbans; d'altres, en canvi,
creen noves polaritats multifuncionals (centres comercials) o es

pecialitzades (mobles, joguines, automòbil) prop de les grans
vies de comunicació i fora dels nuclis urbans consolidats. Aques
ta disposició territorial d'una part del terciari ha de resultar en
un augment i una modificació dels fluxos de mobilitat no obliga
da (és a dir, l'associada al consum i al lleure) en el conjunt de la
regiómetropolitana. Així, els fluxospolaritzats a la ciutat de
Barcelona, tradicionalment dominants, són substituïts, en part,
per nous moviments de caràcter més ortogonal.

Aquesta tendència a la difusió, present també a d'altres àrees
urbanes europees, ha estat explicada per diverses raons. En pri
mer lloc, per l'augment general de nivell d'instrucció i de vida a
laperifèria metropolitana en els darrers anys, que s'ha traduït
lògicament en un augment i un canvi dels patrons de consum

(especialment pel que fa al lleure, les activitats culturals, etc.).
D'altra banda, l'acció dels ajuntaments democràtics (i en gene
ral de tota l'administració) ha contribuït també a la dotació
d'equipaments en localitats metropolitanes que partien de situa
cions molt deficitàries en aquests aspectes. Finalment, la deman
da de serveis a la perifèria s'ha vist també acrescuda i modifica
da en els darrers anys per la presència de sectors socials de
renda mitja que, com hem vist, s'hi desplacen procedents de la
ciutat central.

Tanmateix, que s'estigui produint una difusió del terciari en el
conjunt de la regió metropolitana no implica, és clar, que exis
teixi una descentralització de les activitats terciàries des delmu
nicipi de Barcelona cap a la resta de la regió. Primerament, per
què a la ciutat central els serveis creixen més depressa que a la
resta del territori metropolità i, de fet, l'ocupació terciària loca
litzada a Barcelona representa el 63,1 % del conjunt de la regió
(i el 46,6 % de Catalunya): I, encara més important, perquè les
activitats terciàries estratègiques des del punt de vista econòmic
tendeixen a concentrar-se en el municipi de Barcelona, i no al
contrari.

En efecte, mentre els serveis a les persones (allò que, de ma

nera segurament abusiva, s'ha anomenat el «terciari banal») es
difonen territorialment, les activitats financeres, els principals
centres administratius i els serveis a l'empresa (el «terciari avan
çat») resten fermament ancorats al cormetropolità. A això cal
sumar-hi, com hem vist, la tendència de les activitats producti
ves amb més valor afegit a concentrar-se a la ciutat central. No

sembla, doncs, desencaminat l'urbanista Francesco Indovina
quan, analitzant aquests mateixos fenòmens a les grans àrees ur
banes italianes, afirma que a finals del mil.leni la ciutat central
roman «la seu privilegiada de tota activitat de comanament».

A Barcelona això s'ha traduït en que 7 de cada 10 llocs de
treball de la regió metropolitana en els sectors de finances, asse

gurances i serveis a les empreses estiguin radicats en el municipi
central. Altres treballs indiquen el 88,2 % d'empreses de serveis
a les empreses (estudis, consulting & management, informàtica,
informació, serveis tècnics, aprovisionament i publicitat) de la
regió metropolitana es troben localitzades en elmunicipi de
Barcelona i, encaramés, en els districtes centrals de la ciutat.

No és doncs d'estranyar que aquests districtes siguin l'espai
de major concentració terciària de la metròpoli. El sostre d'ofi
cines localitzat en elmunicipi de Barcelona ha conegut un gran
augment entre 1985 i 1992 i, en aquest darrer anys, ha estat ava
luat en 3.546.708 m2. D'aquests, 1.501.963 (el 42 % del conjunt
del municipi) estan radicats al districte de l'Eixample. Així, al
gunes parts dels districtes centrals de Barcelona han creuat el
llindar més enllà del qual l'especialització terciària esdevé pràc
ticament absoluta i irreversible (amb els efectes consegüents so

bre els usos de les plantes baixes, la utilització d'espais públics a
les diferents hores del dia i l'augment de la inseguretat urbana).
2.4. La segregació territorial: expressió de les desigualtats socials

Com és sabut, parts importants de la regió metropolitana te
nen rendes mitjanes per càpita força elevades. Així, les estima
cions coincideixen en afirmar que la renda mitjana de Barcelona
i la de l'àrea metropolitana (antiga CMB) es troba ben per so
bre de la mitjana espanyola i també de la catalana. Ara bé,
aquests mateixos estudis indiquen que la renda està molt des
igualment repartida sobre el territorimetropolità.
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Evolució 1986-90 de l'estructura sectorial dels llocs de treball localitzats a Catalunya per àmbits territorials

En milers de llocs de treball

AQriciltuxa_...... Indústria Construcció Serveis Total llocs de trely

Barcelona 1,8 1,5 195,8 202,7 24,0 43,0 405,2 533,1 626,8 780,3
Resta del continu 1,3 1,1 82,0 89,1 5,8 10,4 80,4 93,1 169,5 193,7
Primera corona 3,2 2,7 80,6 91,0 7,9 14,2 55,5 77,1 147,2 184,9
Segona corona 10,1 8,4 137,6 150,9 16,9 30,3 113,7 142,0 278,3 331,6

R.Metropolitana 16,4 13,7 496 533,7 54,6 97,9 654,8 845,3 1.221,8 1.490,6

Catalunya - RMB 82,8 69,0 226,8 240,9 51,8 92,9 255,8 298,9 617,2 701,6

Total Catalunya 99,2 82,6 722,8 774,6 106,4 190,8 910,6 1.144,2 1.839,0 2.192,2

Barcelona
Resta del continu
Primera corona

Segona corona

0,3
0,8
2,2
3,6

0,2
0,6
1,4
2,5

31,2
48,4
54,8
49,4

26,0
46,0
49,2
45,5

3,8
3,4
5,4
6,1

5,5
5,4
7,7
9,1

64,6
47,4
37,7
40,9

68,3
48,1
41,7
42,8

R.Metropolitana 1,3 0,9 40,6 35,8 4,5 6,6 53,6 56,7

Catalunya - RMB 13,4 9,8 36,7 34,3 8,4 13,2 41,4 42,6

Total Catalunya 5,4 3,8 39,3 35,3 5,8 8,7 49,5 52,2

100
100
100
100

100

100
100

100

100 100

100 100

100 100

Font: J. Clusa, 1992.

Així, de les estimacions de la renda familiar disponible per cà

pita l'any 1987 en el territori de l'antiga CMB, en resulta que,
prenent els districtes de Barcelona i els municipis metropolitans
com unitats d'anàlisi, la renda mitjana de la unitat més benes
tant triplica la de lamenys afavorida. Aquesta variabilitat és
menor entre els districtes de Barcelona que entre aquests i els
municipis de l'àrea metropolitana: mentre que a Barcelona la
distància entre els districtes amb la renda mitjana més alta (Sar
rià-Sant Gervasi) i més baixa (Nou Barris) és tot just, de 2 a 1,
la relació entre Sarrià-Sant Gervasi i el municipi amb el nivell
de renda més baix de l'àrea (Santa Coloma de Gramenet) és,
com es deia, de 3 a 1. Segons d'altres treballs, a la resta de la re

gió metropolitana les diferències entre rendes mitjanes munici
pals no semblen ser tan extremes.

Els mapes de la renda resultants d'aquests estudis identifi

quen una concentració de rendes altes en els districtes a ponent
de la ciutat de Barcelona (Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, l'Ei
xample iGràcia, per aquest ordre), mentre que els nivells més

baixos es donen a Ciutat Vella i Nou Barris. A l'Area metropo
litana, els municipis amb una renda mitjana més elevada serien
Sant Cugat, Sant Just, Castelldefels i Tiana; a l'altre costat, les
rendes més baixes es trobarien a Santa Coloma, Sant Adrià, Ba
dalona, el Prat i Viladecans.
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La correspondència d'aquesta distribució territorial de la ren

da amb els preus del sòl (que es repeteix també a la resta de la
regió metropolitana: Vilassar de Mar, Alella, Sant Quirze del
Vallès, Sitges,...) és, com ha estat assenyalat, prou clara. Elsni
vells de renda més alts es troben en aquells districtes de la ciutat
central i municipis de la regió metropolitana (normalment ben
comunicats amb els primers) on els preus sónmés elevats. El
mercat residencial apareix així com a causa i reflexe de la segre
gació espacial dels grups socials.

Les desigualtats ressenyades són tan més notables si hom té
en compte que les unitats territorials que aquests estudis compa
ren són prou grans i socialment heterogènies com per atempe
rar-ne els resultats. En efecte, altres treballs que utilitzen unitats
territorials més petites, si bé arriben a resultats globals notable
ments coincidents, detecten diferències moltmés intenses. Així,
per exemple, una anàlisi utilitzant 2.800 seccions censals de l'an

tiga CMB, identifica, per l'any 1986, diferències de nivell socio
económic de 12 a 1 entre unitats.

Mentre que a Barcelona els nivells més baixos es troben a

Ciutat Vella, a la resta de l'àrea metropolitana això és segu
rament vàlid, en part, per les ciutats de la resta de la regió- els
centres històrics són els que acullen els grups més benestants. El
centre històric de la ciutat central i les perifèries dels municipis
perifèrics coincideixen així en compartir concentracions de po
blació de baix nivell socioeconómic i dèficits urbanístics, infras
tructurals i d'equipaments no resolts, malgrat els esforços dels
darrers anys. La paradoxa que fou avançada fa ja uns anys con

serva, doncs, el seu sentit: en certa manera, a Barcelona, la peri
fèria és el centre.



S'ha escrit molt en els darrers temps sobre la tendència de les
grans metròpolis cap a la polarització social. Les grans ciutats
sobretot, els seus centres estarien esdevenint així un lloc on no

més viurien els extremadament rics, els marginats i els tran
seünts. No hiha evidència però que aquest fenomen d'incre
ment de les desigualtats s'hagi produït a lametròpoli
barcelonina.

Al contrari, d'acord amb les dades de l'Enquesta Metropolita
na, entre 1986 i 1990 hauria existit una tendència a la igualació
de les diferències. Així, tant a l'àrea metropolitana com a la ciu
tat central (i en major mesura en aquesta que en aquella) el pes
relatiu dels grups extrems s'hauria reduït a favor dels nivells in
termitjos. Des del punt de vista territorial aquesta constatació
sembla confirmar-se per les estimacions dels economistes sobre
l'evolució de la renda familiar bruta disponible per càpita pel
bienni 1985-87 i les més recents referides al periode 1987-89, en
les quals es detecta una tendència no homogènia però si majori
tària dels municipis de l'àrea metropolitana a millorar el seu ni
vell de renda en relació a la ciutat central.

Aquesta tendència a la igualació es correspon ben probable
ment a l'augment general d'ingresos mitjos durant el darrer
quinquenni i sobretot a la disminució de l'atur que afectava, en
primer lloc, els grups en situació més precària. Així, hom podria
trobar-se davant una tendència temporal que el canvi recent de
conjuntura econòmica (amb el previsible augment de l'atur i
l'increment, encara, de la inseguretat laboral) podrien modificar
i fins i tot invertir.

3. Un projecte estratègic i territorial per a laRegió
Metropolitana

3.1. Tendències espontànies vs. equitat i eficiència: la necessitat
d'un projecte coblectiu

Les dinàmiques territorials descrites en els apartats anteriors
ens confirmen la hipòtesi de la que partíem: l'extensió i la inte
gració del territori de l'entorn barceloní fins esdevenir allò que
hom ha anomenat una ciutat difusa. També ens han permès de
veure com, en el procés, parts d'aquesta ciutat extensiva han co

negut un desenvolupament intensiu. Així, la localització de de
terminats usos i activitats consolida una «ciutat concentrada» en

el cor de la «ciutat difusa»: la població, els serveis personals i al

gunes activitats productives es difonen sobre el territori, mentre
que les activitats que generen més riquesa i poder s'hi concen
tren. D'aquest fenomen d'altres de connexos— se'n deriva
un reforçament de la jerarquització urbana que es reflecteix en

el mercat del sòl. Aquesta jerarquització augmentada potencia
que les desigualtats socials a l'interior de la metròpoli esdevin
guin també desigualtats territorials (és a dir, diferències en la
capacitat dels ciutadans d'utilitzar el territori, i diferències en

l'accés dels ciutadans albenestar pel fet de viure en determinats
territoris).

Aquest «fet metropolità» que hem anat descobrint és un re

sultat del «mercat» o és el resultat d'una «voluntat política«? La

pregunta no pot ser contestada perquè l'alternativa és incorrec
ta. La conversió de Barcelona en un sistema metropolità ha es

tat el producte de la combinació de decisions d'indecisions,
podríem afegir— d'actors públics i d'actors privats, per separat
o ensems. No hi ha mercat espontani, perquè és la política la
que construeix el mercat i garanteix les seves regles, en primer
lloc la de lapropietat privada. I alhora, no hi ha voluntat políti
ca que pugui imposar-se permanentment i globalment sense la
participació dels agents privats, si més no d'alguns d'ells.

Des del punt de vista de les polítiques públiques, el repte és,
doncs, dotar lametròpoli d'instruments que, per un costat, si
guin capaços de limitar aquelles tendències delmercat que re
sulten en problemes funcionals i en desequilibris socials, i que,
per l'altre, permetin aprofitar el dinamisme dels agents privats i
les potencialitats delmoment. Això només és possible si es dota
la metròpoli d'un projecte dol•lectiu. Un projecte públic la pri
mera afirmació del qual ha de ser, precisament: volem que la
metròpoli sigui resultat d'un projecte.
El Pla Estratègic, convenientment concretat, «territorialitzat»,

quantificat, ampliat i discutit en elmarc metropolità, pot ser un
pas en aquesta direcció. Per fer-ho caldrà superar l'ambigüitat
forçada i calculada del Pla, concebut potser des de l'enyorança
metropolitana, però obligat a ignorar massa sovint els compo
nents, els factors i el territori de la pròpia metròpoli. Només així

comptant amb la participació institucional i ciutadana— serà
possible de dissenyar el quadre de referència, general i prospec
tiu, que és necessari per la construcció de la ciutat. Un quadre
que després caldrà anar desenvolupant amb un seguit de políti
ques articulades d'abast metropolità.
Un Pla Estratègic metropolità d'aquest tipus haurà, per un

costat, de tenir en compte l'inseriment en el context general ca
talà i, per altre, d'incloure també les grans línies del planeja
ment territorial de la regió metropolitana. Es contribuiria així a
aclarir el contradictori marc del planejament metropolità actual
en el qual el Pla Territorial Parcial de laRegió i el Pla Intermo
dal de Transports s'elaboren independentment i sense vincula
ció, tampoc, amb el Pla Territorial de Catalunya.
Per dissenyar aquest marc de referència cal en primer lloc de

finir quina és la problemàtica propiament metropolitana, és a

dir, aquella que pot ser tractada amb més efectivitat des d'a
questa perspectiva territorial que des de cap altra. Els experts
coincideixen en assenyalar quatre temes principals com a consti
tutius d'aquesta problemàtica: la vertebració territorial; la políti
ca de sòl i habitatge; els transports, la xarxa viària i les comuni
cacions; els espais lliures i el medi ambient. El primer tema fa
referència, obviament, a L'estructuració general del territori; els
tres següents a polítiques sectorials necessàries per aconseguir
la.

3.2. La vertebració del territori metropolità: per un espai integrat
i polinuclear.

Com s'ha vist, les dinàmiques descrites en els apartats
anteriors contenen potencialitats positives i negatives. Per tal
d'aprofitar les primeres i limitar les segones cal vertebrar l'espai
metropolità. És a dir, cal organitzar-lo de forma tal que possibi
liti l'eficència del sistema i l'equitat en el repartiment dels seus
beneficis. Només així s'aconseguirà consolidar «Barcelona com
una metròpoli emprenedora europea (...) amb qualitat de vida
moderna [i] socialment equilibrada».
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Per fer front a la problemàtica territorial que hem plantejat
en els apartats anteriors, quatre han de ser els principis inspira
dors d'aquesta voluntat vertebradora:

a) Perseguir un atemperament de les jerarquies territorials, que
no vulgui traduir-se en una equiparació absoluta i utòpica,
però que tracti de garantir la igualtat en l'accés a la renda i
als serveis dels habitants de les diverses parts del territori
metropolità.

b) Afirmar el principi de la complexitat territorial, definida com

l'absència d'especialització sempre que les funcions siguin
compatibles. La centralització és, potser, inevitable, però els
seus resultats més negatius (valorització diferenciada, espe
cialització absoluta d'algunes àrees de la ciutat) han de ser

combatuts.

c) Defensar el dret a la ciutat dels qui tenenmenor capacitat de
gaudir-ne, no només com un principi de justícia social, sinó
comuna forma de qualificar l'espai a través de la justícia so
cial.

d) Recuperar la qualitat ambiental, tot preservant el patrimoni
natural, històric i cultural, reduint la contaminació i la con

gestió en el conjunt de la ciutat.

Per avançar cap aquest model urbà és necessari crear i enfor
tir un cert nombre de polaritats i nodalitats en el territori me

tropolità. Pols i nòduls que actuin com a difusors de centralitat i
d'accessibilitat sobre el conjunt de la ciutat.

Aixó requereix, en primer lloc, el reforçament de la xarxa ur

bana existent, tot potenciant-ne les capacitats i aturant, allà on

es produeixin, els processos de suburbanització i d'hiperespecia
lització. La constellació de ciutats madures de la regió metropo
litana juga ja, com s'ha vist, un paper vertebrador important, i
ofereixmagnífiques possibilitats per noves actuacions que enro

busteixin l'avenç en aquesta direcció (i així ho demostren actua

cions exitoses com la de l'Eix Macià de Sabadell).

Però, com han explicat diversos autors, la configuració inte
grada del territorimetropolità comporta, de forma necessària, el
desdibuixament del sistema nodal articulat exclusivament sobre
els centres urbans dels municipis. Aixè no vol dir que aquesta
nova configuració contradigui o substitueixi les funcions realit
zades pels centres urbans existents, sinó que les complementa
d'acord amb la lògica de les relacions metropolitanes.

Tres són els elements que hom ha identificat com a essencials

per a la formació del nou sistema nodal metropolità: àrees de
nova centralitat i centres direccionals; centrals integrades de
mercaderies i centres intermodals; reserves de sòl en àrees de
nova accessibilitat.
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La creació d'àrees de nova centralitat enllaça directament amb
els objectius generals proposats per la vertebració del territori

metropolità. Les àrees, com és sabut, són un instrument per di
fondre centralitat sobre el territori a través de la creació de
nous espais terciaris en localitzacions estratègiques. Es dinamit
za així l'entorn d'aquestes àrees i s'afebleix la pressió abassega
dora sobre els centre terciaris consolidats. En el municipi de
Barcelona la política empresa de 1986 ençà per l'Ajuntament,
consistent en la creació d'un nombre d'aquestes àrees està do
nant ja resultats. Ara bé, com propugna el mateix Pla Estratè

gic, la política barcelonina ha de ser complementada per opera
cions similars d'escala metropolitana. Només així s'evitarà que
—degut a la proximitat d'aquestes àrees al CBD tradicional i a
la curullació per part d'activitat terciària dels buits urbans dei
xats per la indústria— es produeixi, encara, una major especia
lització i diferenciació de la ciutat central respecte l'entorn

metropolità. A l'àrea i a la regió metropolitana hi ha diverses
localitzacions interessants que poden fornir la base per al desen
volupament de noves àrees de centralitat. D'altra banda, opera
cions d'inseriment de grans equipaments, com la nova Fira de
Mostres, poden contribuir a fomentar aquestes polaritats (com
en el seu dia ho feu laUAB, com avui ho poden fer el Parc
Tecnològic o el Circuit d'Alta Velocitat de Montmeló, i com ho

hauria pogut fer la 4a. Universitat, per citar només uns pocs
exemples).

Les centrals de mercaderies i els centres d'intercanvi modal de

transport constitueixen nòduls de comunicació que contribuei
xen també a la vertebració territorial. Les Centrals Integrades
deMercaderies, a la Llagosta i Castellbisbal, les futures termi
nals del TGV, i la Zona d'Activitats Logístiques del port—que
ha d'enllaçar amb el ferrocarril d'amplada de via europea i és

prop de l'aeroport— són, indiscutiblement, nòduls d'aquest ti
pus. Pel que fa al transport de viatgers, s'ha proposat reiterada
ment —sense que hagi tingut una plasmació efectiva— la crea

ció d'una sèrie de centres intermodals sobre el territori
metropolità. Aquests centres augmentarien la connectivitat ge
neral de la xarxa i reduirien els costos de ruptures de càrrega en

el pas d'un mitjà de transport a l'altre. Aixímateix, per reduir la
congestió és particularment important l'establiment d'una xarxa

d'estacions d'intercanvi automòbil-ferrocarril de tipus «park
and-ride». Sobre aquests centres d'intercanvi, que disposaran,
per definició, de bona accessibilitat, podrien localitzar-se d'altres
activitats (comercials, terciàries), que contribuirien, encara, a re

duir la congestió del centre.

Finalment, la reserva de sòl en àrees de nova accessibilitat és
també fonamental per l'estructuració futura de la metròpoli. Les
grans operacions d'infrastructura viària ja realitzades (noves
rondes, autopista del Garraf, túnel de Vallvidrera...) o en pro
jecte (quart cinturó, autopista del Maresme, túnel Horta-Cerda
nyoia-UAB...) requalifiquen aquest sòl en donar-li una major
accessibilitat. Cal que els poders públics prenguin posicions per
intervenir sobre el sòl que de manera tan decisiva contribueixen
a requalificar, sòl que pot ser localització de futures interven
cions urbanístiques. Això és important sobretot en aquelles
àrees clau on s'han de compatibilitzar molts usos, com a les por
tes de la ciutat (estret de Montcada, estret de Martorell, ...) i
com d'altres d'importància estratègica (Delta del Llobregat,
Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí, ...)



3.3. Les polítiques sectorialsmetropolitanes: comunicacions, sòl
i habitatge, medi ambient

La vertebració del territori metropolità enunciada en l'apartat
anterior només serà possible si hom pot planificar, endegar i
gestionar de manera integrada una sèrie de polítiques territo
rials de caire sectorial. Aquestes polítiques han de tenir com a

temàtica els problemes territorials que es plantegen a escala me
tropolitana, és a dir aquelles que no són susceptibles d'un trac
tament més adequat a escales més grans o més petites.

Quins són aquests temes d'abast metropolità?

a) Els transports i la xarxa viària (perquè han de donar resposta
a unamobilitat de base diària i han de servir un espai econò
micament integrat que són, un i altre, metropolitans).

b) La política de sòl i habitatge (perquè és en l'àmbit metropo
lità on —com hem vist— es prenen les decisions locacionals i
residencials).

c) Els espais lliures i el medi ambient (perquè el conjunt de la
ciutat genera en aquest camp unes demandes i unaproble
màtica específiques que no poden ser resoltes a nivell local).
No és pas aquest el lloc d'entrar en detall sobre el contingut

d'aquestes polítiques. Als nostres efectes n'hi haurà prou en su

bratllar-ne breument els aspectes que tenen relació més directa
amb la vertebració del territori i, per tant, amb el model general
de ciutat.

3.3.1. El transport i la xarxa viària: prioritat del transport
públic, gestió unitària i augment de la connectivitat.

Hem vist com un dels efectes de les dinàmiques metropolita
nes recents és la tendència a l'increment de la mobilitat i de les
necessitats de transport. Aquest augment es deriva de l'ascens
del nivell d'ocupació i de benestar, del desplaçament de la resi
dència lluny del lloc de treball, de la segmentació de la produc
ció i dels nous patrons de consum terciari i de lleure. La proble
màtica que la dificultat de servir aquesta demanda planteja és
prou coneguda: costos mitjans de desplaçament tan alts que
equivalen sovint a un 20 o 25 per cent de la jornada laboral;
congestió de la xarxa viària; contaminació ambiental; consum
elevat d'energia; degradació del medi urbà; etc. Cal recordar ai
xímateix que aquesta problemàtica afecta de manera diferent
els ciutadans segons el seu nivell de renda i el seu lloc de resi
dència.

Davant aquesta situació cal emprendre una política decidida
que tingui com objectiu la reducció i la progressiva igualació del
cost de la mobilitat per a cada ciutadà. Per avançar en aquesta
direcció serà necessari:

a) Ampliar la qualitat i la quantitat de l'oferta de transport pú
blic (millora i extensió de la xarxa existent, augment de la
connectivitat i de la integració entre els diversos mitjans, im
puls de serveis específicament metropolitans del tipus exprés
regional).

b) Limitar l'ús del transport individual privat, no només a l'inte
rior dels nuclis urbans sino també en els desplaçaments me
tropolitans (amb l'establiment d'aparcaments de dissuasió,
regulacions de via pública).

c) Completar els projectes de xarxa viària que han de permetre
una mobilitat més ortogonal sobre l'espai metropolità (quart
cinturó, connexió Mataró-Granollers, autopista delMares
me).

d) Constitució d'una autoritat única del transport a la regió me

tropolitana (si és possible amb competències també sobre
tràfic).

e) Utilització del transport públic no només com un mitjà per a
servir la demanda sinó també com un instrument que —con

junyit amb d'altres polítiques— ajudi a vertebrar el territori i
alteri, així, la demanda de mobilitat (avançant, d'aquesta ma

nera, des de la crítica a les disfuncionalitats del sistema de
transport a la crítica de les pautes de mobilitat).

3.3.2. La política de sòl i habitatge: producció de sòl,
requalificació i rehabilitació

S'ha explicat com en els darrers anys la demanda d'habitatge,
lluny d'aturar-se juntament amb el creixement demogràfic, se
gueix augmentant. Això és degut sobretot a la formació de no

ves llars i a la disminució del nombre mitjà d'ocupants per uni
tat habitativa. Tanmateix, diversos autors han mostrat com
l'oferta de residència s'ha caracteritzat en el darrer quinquenni
per un augment accelerat de preus, la concentració de l'oferta
en la banda alta dels preus, la repetició sistemàtica de tipologia
edificatória i dels programes de superfícies, l'oferta de tinença
en propietat i la práctica desaparició de l'habitatge de protecció
oficial.

El dèficit acumulat i aquesta situació del mercat residencial
fan ben clara la necessitat d'una intervenció pública a escala,
com a mínim, de ciutat. I aquesta intervenció ha de tenir com a

primer objectiu —després d'assegurar l'accés de cada ciutadà a

l'habitatge— la defensa de l'heterogeneïtat social en l'ocupació
del territori (i això, com s'ha dit, tant per raons de justícia so

cial, com per qualificar les diverses àrees de la ciutat).
Entre les mesures necessàries a adoptar en aquest camp a es

cala metropolitana, s'han esmentat:

a) La producció de nou sòl residencial (que permeti la realitza
ció d'intervencions de certa magnitud, possiblement de tipo
logia variada, ben equipades i comunicades, i situades en la
resta de la regió més que no pas en l'àrea metropolitana).

b) La conversió en principal de la residència secundària loca
litzada a l'interior de la regió metropolitana (que resultaria
en unamillor utilització econòmica i ecològica del territori).

c) La rehabilització dels nuclis antics (amb l'atenció posada no

només en la intervenció física sino també en els seus efectes
sobre els recanvis habitatius).

d) La consideració de la problemàtica del subsòl (amb el des
plegament de mesures i actuacions que preservin l'opció d'u
tilització pública).

e) La millora i vertebració del continu edificat (que inclou la re
qualificació ¡Jo la rehabilitació de part important de l'habitat
ge de massa de la regió metropolitana creat els anys seixanta
i setanta, tema aquest que, en els propers anys, serà, sens
dubte, el que requereixi de més atenció a la regió metropoli
tana).
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3.3.3. La preservació del medi ambient: protecció i utilització
dels espais Iliures i dels recursos naturals

El medi ambient de la regió metropolitana té valors impor
tants que li permeten de complir funcions importants. En un es

tudi recent sobre el potencial ecològic de la regió, se n'esmenten
quatre: funció del sistema natural, de paisatge, de reserva de re

cursos naturals i d'espais de lleure. Cada una d'aquestes fun
cions és essencial per al bon funcionament de la ciutat. Ara bé,
durant les darreres dècades el medi de la regió ha patit agres
sions prou greus i permanents com per posar en perill la seva

capacitat de realitzar les funcions esmentades.

Per tal de salvaguardar aquests valors cal endegar diverses
polftiques que superen l'àmbit metropolità: energètica, de resi
dus, de depuració de cabdals, etc. Tanmateix, dins de la metrò

poli s'haurien de realitzar actuacions per protegir els espais lliu
res i utilitzar-los en benefici de la collectivitat. Aquestes
actuacions hauran d'estar basades en els següents principis.

a) Vetllar per la continuïtat dels espais naturals, per evitar
l'error de qualificar uns quants territoris santuari, aïllats en

tre ells (en aquest sentit és important preservar els corredors
verds entre els nuclis urbans i els buits intersticials que per
meten la connexió entre espais lliures grans).

b) Assegurar la capacitat compensatòria d'aquests espais (que
haurà de ser tanmés gran quan major sigui l'impacte de les
activitats humanes).

c) Promoure la major extensió i homogeneïtat possible dels es

pais naturals sobre el territori (per garantir la capacitat de
tots els habitants d'accedir-hi).

d) Garantir la màxima funcionalitat (és a dir, la capacitat d'a
quests espais d'acomplir les funcions enunciades més amunt).

Enumerats els principis que podrien inspirar un projecte es

tratègic per al territori metropolità, passem ara a discutir quins
haurien de ser els instruments polítics i administratius per por
tar-los a la pràctica.

4. Un govern per a lametròpoli

4.1. Per què és necessari un govern metropolità?

Com hem vist, la història de lametròpoli barcelonina —o de
la Catalunya metropolitana— és una seqüència de decisions,
transaccions i intercanvis entre actors públics i privats: en la po
lítica de sòl i habitatge, en la política d'estructures viàries i de
transport, en la política d'equipaments socials i culturals, en la
política de promoció industrial, etc. El resultat d'aquesta se

qüència de decisions és, justament, l'entramat metropolità, amb
les diferències d'intensitat a que ens hem referit.

Aquest entramat presenta, per un costat, dèficits d'eficència
en el funcionament del sistema urbà i, per altre, desequilibris i
desigualtats en la distribució dels beneficis de la condició metro
politana. Si aquests dèficits i desigualtats traspassen un determi
nat marge de tolerància es converteixen en font de conflictes i
posen en crisi la mateixa existència del sistema metropolità, per
què afebleixen la seva viabilitat i estabilitat, així com la identifi
cació legitimadora d'alguns sectors i grups amb el conjunt.
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Per tal de garantir aquesta estabilitat i aquesta legitimació es

fa necessària, com s'explicava en l'apartat anterior, l'existència
d'un disseny i d'un designi metropolità. És a dir, d'un projecte i
d'una voluntat política que equivalen a la presència d'un govern
metropolità. La forma d'aquest govem serà discutible. Però la
conveniència de que existeixi esdifícilment qüestionable. Per
què la construcció d'una metròpoli viable depèn de la seva capa
citat de gestionar els dèficits, els desequilibris i les desigualtats
que conté, aminorant-los quan sigui possible i regulant-los quan
no ho sigui. 0, en altres termes, la viabilitat de la metròpoli de
pèn de la seva governabilitat.

Els costos de la no existència d'un govern metropolità, els
«costos de la no metròpoli», són, doncs, en primer lloc de caire
econòmic i social. Però de l'actual situació institucional en resul
ten també costos polítics i administratius:

a) Manca de correspondència entre els àmbits territorials on
s'elegeixen representants i on es prenen decisions amb l'es

pai de vida diària dels ciutadans, que es tradueix en dèficits
democràtics i deslegitimació dels ens locals.

b) Fragmentació i hipertròfia administrativa que resulta en opa
citat de la gestió pública i dificulta el control democràtic.

c) Descoordinació i sectorialització (i, a vegades, competència
interinstitucional) en l'aplicació de polítiques per part de
l'administració—local, autonòmica, central— i de les empre
ses públiques.

d) Pèrdua de recursos financers procedents de l'administració
central.

e) Pèrdua de capacitat de negociació i de representació unitària
davant de tercers en temes d'interès comú.

Com dèia Ralf Dahrendorf en un treball recent sobre l'admi
nistració del Gran Londres, aquests problemes d'escala metro

politana no poden ser resolts més que per un govern unitari de
la metròpoli. Administracions superiors —com l'administració
central o la Generalitat— han de defensar d'altres interessos
més globals. Les actuacions necessàries tampoc poden ser dutes
a terme pel municipi de Barcelona sense que aquest acabi impo
sant —aparentment o realment— una preeminença inacceptable
sobre el conjunt de la regiómetropolitana. Ni poden ser acom

plertes per una eventual associació d'entitats locals—municipis
o comarques— que serà sempre forçosament dèbil, basada més
en els petits pactes necessaris per contenir les naturals tendèn
cies centrífugues, que en el projecte unitari que cal per assolir
solucions.

L'existència del govern metropolità és necessària, doncs, per
tres raons: la correcció de les desigualtats socials i territorials; la
solució dels dèficits d'eficiència en la gestió dels serveis i el pla
nejament del territori; i la reforma institucional que permeti re
soldre els dèficits democràtics i administratius.

Vegem quines ha de ser les característiques i les funcions d'a

quest sistema de govern metropolità.



4.2. Quin tipus de govern?
La justificació de l'existència d'un sistema de govern metropo

lità determina algunes de les seves característiques principals.

a) La capacitat d'intervenció d'un sistema de govem per a cor
regir i gestionar desequilibris a l'interior de la metròpoli s'ha
de recolzar en una legitimació democràtica d'origen, sigui per
via directa, sigui per via indirecta. Els ciutadans han de po
der identificar-se amb els òrgans d'aquest govern i les seves

decisions, sense necessitat de renunciar a identitats locals de
base. La representació electiva —directa o indirecta— és, per
tant, la connexió entre ciutadania i govem metropolità. A
partir d'aquesta legitimitat, el govern metropolità pot actuar
amb autoritat davant altres instàncies polftiques (autonòmi
ques, estatals, europees) o empresarials.

b) La importància de lametròpoli barcelonina per a Catalunya
i Espanya determina que qualsevol intervenció eficaç sobre
la mateixa no pugui prescindir de la coordinació entre admi
nistració de l'Estat, de la Generalitat i dels ens locals. La pre
paració de l'acció de govern metropolità requereix formes de
cooperació entre les tres administracions implicades, tant pel
que fa a la planificació global, com pel que fa a les previsions
de finançament que impliquen a les hisendes estatal, autonò
mica i municipal.

c) L'eficàcia del sistema de govern que es proposa implica no

sobrecarregar la ja complexa trama institucional existent. El
procés ha de tendir, per contra, a una relativa simplificació
administrativa que redueixi els costos de possibles duplica
cions. Això significa la supressió—per substitució— d'alguns
dels ens actualment existents.

f) Finalment, el govern metropolità ha de referir-se territorial
ment a l'àmbit més extens de la «ciutat difusa» o sistema me

tropolità que hem descrit més amunt. La distinció conceptual
de subàrees en aquest espai metropolità no hauria necessà
riament de comportar la superposició de diferents mecanis
mes de govern, llevat del municipal com a base i del propia
mentmetropolità. Fer-ho d'una altra manera seria contradir
el criteri de simplicitat que abans hem mencionat.

Dels objectius i funcions enunciats se'n pot derivar una pro
posta d'organització institucional per a la regió metropolitana.
4.3. Una proposta d'institucionalització

Les línies mestres de la proposta d'institucionalització metro
politana que aquí s'avança poden resumir-se en les notes se
güents:

a) Creació. Es crearà l'entitat local de la Regió Metropolitana
de Barcelona en virtud d'allò que estableix l'article 43 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i del Títol VIII de la Llei de Catalunya 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

b) Àmbit territorial. La Regió Metropolitana de Barcelona com

prendrà els municipis actualment inclosos en les comarques
del Barcelonès el BaixLlobregat, el Maresme, el Vallès Oc
cidental, el Vallès Oriental, el Garraf i l'Alt Penedès.

Institucionalització (I). En el seu àmbit territorial la Regió
Metropolitana de Barcelona substituirà l'actual administració
provincial i absorbirà les entitats metropolitanes creades per
la Llei de Catalunya 7/1987.

Institucionalització (II). En l'àmbit de la Regió Metropolita
na de Barcelona, les comarques —eventualment revisades
per resoldre les disfuncionalitats que presentin els seus lí
mits— podran subsistir com a ens de cooperació local i cir
cumscripció per a l'elecció dels òrgans de govern metropoli
tans.

c)

d) Les funcions principals d'aquest sistema de govern han de d)
ser les següents:
• Impulsar i fer prevaler un disseny de conjunt per a la ciu
tat metropolitana, que —tal com s'apuntava en el capítol
anterior— ha de reunir elements de la planificació estratè

gica i del planejament físic.
• Endegar i gestionar de forma integrada polítiques d'abast e)
metropolità perferfront als desequilibris existents.

• Impulsar la col.laboració institucional per al planejament i
la gestió dels serveis d'escala metropolitana a través de hol
dings, consorcis i altres figures.

• Finalment, la ciutat metropolitana haurà de trobar en el
seu sistema de govern un portaveu que representi els seus f)
interesos davant de tercers (institucions comunitàries, ad
ministració central, Generalitat, ens locals, empreses pú
bliques, privats, etc.) i advoqui per aquests interessos en

els conflictes que altres hagin de dirimir sobre el seu terri
tori.

e) La complexitat d'aquestes funcions a desplegar aconsella evi
tar estructures centralitzades i feixugues que pretenguin assu

mir per elles mateixes totes les funcions en tots els àmbits
d'interès metropolità que hem descrit més amunt. S'hauria
de tendir, per tant, a un sistema de govern que tingués com a

funcions bàsiques establir els objectius, promoure les actua

cions per a aconseguir-los i avaluar-ne els resultats. Les ac

tuacions d'execució, però, podrien ser assumides per altres
agents —públics, privats o mixtes—, en base a criteris de fle
xibilitat i economia.

Institucionalització (III). Quan es procedeixi a la regionalit
zació del territori català per a la desconcentració i descentra
lització dels serveis de la Generalitat, prevista en la Disposi
ció Addicional segona de la Llei de Catalunya 5/1987, la
Regió Metropolitana de Barcelona es correspondrà amb una

de les demarcaciones establertes.

Competències. Correspondrà a la Regió Metropolitana de
Barcelona la planificació, coordinació i gestió de polítiques
d'abast metropolità, especialment en matèria de transports i
comunicacions, planejament urbanístic, xarxes de saneja
ment, medi ambient, recursos naturals i promoció econòmi
ca. Aquestes competències podran ser exercides mitjançant
la gestió directa o amb fórmules de gestió indirecta (consor
cis, empreses mixtes, concessions).
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g) Finançament El finançament de la Regió Metropolitana de
Barcelona provindrà, en primer lloc, de les transferències

econòmiques d'altres administracions (Estat, Generalitat i
ens locals), així com de les taxes per la prestació de serveis i

els ingressos patrimonials. El mecanisme i el volum de les
transferències serà establert de manera tal que la manca

d'ingressos propis no es traduexi en pèrdua d'autonomia fi
nancera.

h) Òrgans de govern. La Regió Metropolitana de Barcelona
serà governada per una Assemblea Metropolitana. Els mem

bres de l'Assemblea Metropolitana seran elegits d'entre ells

pels regidors dels ajuntaments de la regió agrupats per cir
cumscripcions comarcals. La ciutat de Barcelona constituirà
una circumscripció per ella mateixa. El nombre de membres
de l'Assemblea Metropolitana serà proporcional a la pobla
ció de cada comarca. Per elegir-los, els regidors de cada cir
cumscripció seran agrupats segons el tram de població al que
pertany llur municipi i elegiran un nombre de representants
proporcional a la població de cada tram a la comarca.

i) Consorci de Planejament. Per a la planificació estratègica que
ha d'integrar les diverses polítiques i actuacions sectorials, ai
xí com la corresponent responsabilitat financera per dur-les a

terme es constituirà un consorci integrat per la Regió Metro

politana, l'Administració de la Generalitat, l'Administració
de l'Estat i les grans empreses públiques.El consorci impul
sarà l'oportuna participació de tots els actors públics i privats
implicats en el procés de la planificació.

L'aplicació d'aquesta proposta, aquí tan sols esbossada, impli
caria, com és evident, la reforma de la legislació estatal i auto
nòmica tant pel que fa referència a l'ordenament local coma di
verses competències sectorials. Les fórmules tècniques per
«governar la fragmentació» —en l'expressió de Bruno Dente—,
és a dir, les fórmules per crear un sistema de relacions equilibra
des entre els diversos nivells de govern, existeixen. El que cal
ara és voluntat política i capacitat de diàleg. La necessitat de fer

front als reptes de l'hora no admet demora. L'imperatiu de cor

regir les desigualtats tampoc.
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Rendibilitat social de les Rondes de Barcelona

Introducció

Han estat eficaces les inversions realitzades per a la Barcelo
na del 92? Poques persones que coneguin Barcelona abans i
després de les obres olímpiques dubten de la millora. Ara bé,
justifiquen aquestes millores el cost pagat? I això no només pels
promotors de les obres, sino pel conjunt d'usuaris i afectats.
Aquesta és l'essència del que els economistes anomenen l'anàlisi
cost-benefici.

El fet que una obra tingui efectes beneficiosos no és raó sufi
cient per tirar-la endavant. En conjunt, els beneficis haurien de
superar els costos. Aquesta manera de procedir es va aplicar als
cinturons de ronda de Barcelona, obtenint-ne un resultat clara
ment positiu. A continuació s'expliquen quins són els principals
beneficis i costos socials de les Rondes, fins a quin punt són so

cialment rendibles i quan comença aquesta rendibilitat.

Temps estalviat pels cinturons

Les rondes han aportat un increment del 25 per cent en la
longitud de carrils lliures per la circulació rodada de Barcelona.
No es tracta solament de connectar les quatre àrees olímpiques
(Montjuïc, Poblenou, Valld'Hebron i Pedralbes) o d'ordenar el
trànsit que només està de pas per Barcelona, sinó que les Ron
des racionalitzen l'ús jeràrquic de les vies de comunicació de la
ciutat i descongestionen els carrers interiors en absorbir els cin
turons bona part del trànsit.

En conjunt, l'estalvi de temps que suposen els cinturons és
certament notable. L'any 1990, es realitzaven per Barcelona més
d'un milió i mig de viatges (desplaçaments en automòbil) per
dia feiner. La durada mitjana de cada viatge era de 25 minuts.
El volum de tràficgenerat corresponia a unamitjana d'ocupació
teòrica dels carrers de Barcelona del 65 per cent, amb una velo
citat mitjana de circulació de 16,3 km/hora.

Si aquest mateix milió i mig de viatges diaris de l'any 1990
s'haguessin realitzat amb els cinturons ja completats, el percen
tatge d'ocupació hauria baixat al 52 per cent. D'aquesta manera,
el mateix desplaçament s'hauria pogut fer amb més rapidesa (a
24,8 km/hora de mitjana), amb el consegüent estalvi de temps,
que es pot calcular en 8 minuts per viatge.

Aquest càlcul, vàlid per als dies feiners, es va fer també per
als caps de setmana, dies de festa i períodes de vacances

generalitzades. Els resultats van en la mateixa línia que els
anteriors, però són menys espectaculars. En conjunt, si les Ron
des ja haguessin estat construïdes i en ple funcionament l'any
1990, el volum total de temps estalviat per les persones que es

desplaçaven en vehicle privat per Barcelona hauria estat de 65,8
milions d'hores.

Es va fer el supòsit de treball que el ritme de creixement del
trànsit a Barcelona en els darrers anys es mantindria pels pro
pers; és a dir, un increment de l'1,25 per cent acumulatiu semes

tral. D'aquesta manera es varen poder estimar pel futur les pro
jeccions de tràfic, ocupació vial, velocitat de circulació i temps
estalviat per l'opció dels cinturons respecte a la situació sense

les Rondes. En arribar al 100 per cent de l'ocupació teòrica dels
vials de Barcelona, la velocitat de circulació seria d'uns 5,6 per
cent km/hora, que equival a la d'un ciutadà que es desplaci a
peu.

En cas de no haver-se construït les Rondes, i sota les hipòtesis
esmentades, aquest punt de saturació arribaria l'any 2007 per als
dies feiners i el 2014 per als caps de setmana i vacances. En can

vi, amb els cinturons el 100 per cent d'ocupació vial es retrassa
ria fins l'any 2016 per als dies feiners i el 2023 per als no labora
bles. Aquesta vida útil en termes econòmics de les Rondes, és el
període que es va utilitzar en els càlculs de l'anàlisi cost-benefici
que s'exposa més endavant.

Naturalment, aquest model teòric és una simple aproximació
a la previsible realitat. Segurament, el ritme de creixement del
trànsit en els primers anys després de la compleció dels cintu
rons és i serà superior a l'1,25 per cent semestral esmentat. En
canvi, a mesura que s'acosti l'any de congestió, l'incentiu per a
la realització d'un viatge addicional serà força més baix, de for
ma que en resultarà un creixement sensiblement inferior a l'1,25
per cent.

En la mateixa línia, es pot argumentar que no és massa realis
ta suposar que amb l'augment de velocitat de circulació i l'estal
vi de temps no es produeixin nous viatges (que abans no s'hau
rien generat) ni un canvi en el mode de transport escollitper
bastants ciutadans en favor del vehicle privat. L'estudi no va po
der tenir en compte aquests dos factors a causa de l'absència
d'estimadors fiables al respecte. Amb tot, el canvimodal i la ge
neració de nous viatges provoquen efectes contraposats en

l'anàlisi cost-benefici. Amb l'augment de viatges disminueix la
velocitat de circulació i el temps estalviat, però al mateix temps
augmenta elnombre de persones que es beneficien de la com

pleció de les Rondes, amb la qual cosa el biaix és inferior al que
podria semblar a primera vista.

En qualsevol cas, l'estalvi de temps constitueix el benefici més
important de les Rondes de Barcelona. Per tenir una idea de
magnitud relativa d'aquest benefici, es pot posar en relació amb
d'altres efectes positius i amb els costos dels cinturons. A conti
nuació es detallen aquestes operacions en el context d'una anàli
si cost-benefici del conjunt format pel cinturó del litoral i el se
gon cinturó de ronda, i d'una anàlisi d'impacte ambiental del
disseny adoptat en el segon cinturó al seu pas per Nou Barris.
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Altres beneficis i costos de les Rondes

L'aproximació convencional de l'anàlisi cost-benefici de pro
jectes de carreteres consisteix en determinar, expressat en uni
tats monetàries constants, els costos (construcció, sòl, senyalitza
ció, manteniment) i els beneficis (estalvi de temps, d'accidents i
de combustible) per a cada any, en el transcurs de la vida del
projecte (per exemple, 20 anys). El flux format pel saldo de cos

tos i beneficis s'utilitza aleshores, per calcular la taxa de rendi
ment intern del projecte, o el seu valor actual net en aplicar-li
una determinada taxa de descompte (el 10 per cent, per exem
ple). Estudis cost-benefici d'aquest tipus són obligatoris en al
guns països per a obtenir fons del govern central per a la cons

trucció de carreteres. Aquest, certament, no és el cas d'Espanya,
encara que sembli d'allò més convenient.

L'aplicació de l'anàlisi cost-benefici convencional als cintu
rons de Barcelona, que es va realitzar a finals de 1990 i principis
de 1991, va comparar aquest projecte amb la situació vial de
Barcelona sense cinturons. Es varen considerar com a rellevants
quatre costos: construcció, sol, senyalització imanteniment; i
dos beneficis: estalvi de temps i d'accidents. Es varen estimar els
costos de construcció liquidats, malgrat que molts pocs trams de
cinturó havien estat completats. Com a estimador del preu del
sol ocupat es va utilitzar el d'expropiació. Els costos de senyali
tzació i manteniment emprats foren els coneguts amb la present
tecnologia.

Més complexitat va presentar l'estimació dels beneficis. En el
càlcul de l'estalvi de temps ja descrit es va distingir entre temps
estalviat en desplaçaments treball-treball i temps estalviat per
altres motius. Es va aplicar un valor per hora diferent segons el
motiu. En els desplaçaments dins del treball es va utilitzar com
estimador el valor mig per hora del salari brut a l'àrea de Barce
lona. Per la resta de motius, es va aplicar el preu per hora pro
posat per Barcelona per la professora Anna Matas en la seva

tesi doctoral recent, el qual s'apropa al salari net mig.

En la sempre escabrosa valoració de ferits i morts en acci
dents de trànsit, així com de danys materials, es va utilitzar com
a aproximació les indemnitzacions establertes per les empreses
d'assegurances, calculades a preus locals de Barcelona i corregi
des per sentències judicials. La reducció en el nombre d'acci
dents es vadeduir de forma indirecta, a partir de les característi
ques especials de disseny dels cinturons.
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Valor de l'aportació de cada component dels
costos i beneficis considerats, descomptats al 10 %

Pessetes de gener
de 1988, en milers

, T

'

•OnaS
,

Costos
')/0 sobre

costos totals

Construcció

(a cost de factors)
Sòl

Senyalització
Manteniment
Total costos

36,8
9,7
4,2
0,1
50,8

72,4
19,1
8,3
0,2

100,—

Beneficis
`1/0 sobre

beneficis totals

Temps
Accidents
Total beneficis

845,1
9,6

854,7

98,9
1,1

100,—

Saldo beneficis

menys costos 803,9

Ratio beneficis/costos 16,8

Break-even Any 1992

Taxa de rendiment interna 73,64 %

La taxa de rendiment intern del projecte trobada fou del 73,6
per cent en termes reals, el que suggereix una rendibilitat social
més que acceptable. El factor més decisiu fou, sens dubte, el va
lor del temps que amb els cinturons s'estalvia en els desplaça
ments. Si el flux de costos i beneficis es descompta al 10 per
cent, el valor actual net del projecte ascendeix a prop d'un bilió
(0,97) de pessetes de l'any 1990, amb una ratio entre beneficis i
costos del 16,8. Començant el flux de costos l'any 1988 i consi
derant que els cinturons es completaran a la primavera de 1992,
el valor actual net, aplicant una taxa de descompte estàndard
del 10 per cent, apareix ja com a positiu a finals de 1992. Dit
d'una altra manera, tota la inversió quedaria ja amortitzada en

el primer any de funcionament complet del cinturó del litoral i
del segon cinturó de ronda.

Els beneficis a Nou Barris

L'aproximació convencional tal com ha estat descrita a l'apar
tat anterior, no permet valorar el grau d'integració de la xarxa

viària amb l'entorn urbà o l'impacte estètic del projecte, per
exemple. Una forma més adequada de valorar en unitats mone

tàries un bé públic d'aquesta naturalesa és a través del mètode
de valoració hipotètica.



Resultats de les preguntes de puntuacio entre t) i 10
sobre les diferents parts del projecte comparat

'~11111
Respostes

Resp
tot
, .

Accés addicional 7,63 8 109 400

Cobrir el 60% 7,97 8 110 400

Zones verdes 8,93 10 207 400

Nous aparcaments 8,18 10 256 400

Connectivitat per
sobre el cinturó 8,26 10 128 400

Projecte global 8,31 10 126 400

El mètode, anomenat en anglés contingent valuation method,
tracta de simular un mercat hipotètic per un bé el preu del qual
no pot observar-se en un mercat real. A través d'una enquesta,
que actua com a mercat, se simulen l'oferta, representada per
l'entrevistador, i la demanda, que revela l'entrevistat; típica
ment, l'entrevistador pregunta a l'entrevistat si estaria disposat a
pagar més, igual o menys que una quantitat determinada pel bé
públic, repetint aital procés fins arribar a la quantitat exacta de
la disposició al pagament de la persona entrevistada. En la seva

concepció el mètode és molt simple, però arriba a ser molt com
plex quan es tracta d'aplicar-lo; la literatura econòmica al res
pecte és certament voluminosa. Encara que representi una de
les formes d'avaluació de projectes més estesa als Estats Units,
la seva aplicació a Espanya havia estat nul.la fins ara.

Aquest mètode es va aplicar a l'anàlisi cost-benefici del segon
cinturó al seu pas per la zona de Nou Barris. El projecte original
d'aquesta secció data del 1968 i proposava una autopista urbana
que trencava el barri en dues meitats, aïllant la part muntanyen
ca de la resta de Barcelona. El projecte es va pretendre de cons

truir a principis dels anys setanta; els veïns de Nou Barris però,
ho van impedir amb llur enèrgica oposició, en ocasions física. El
1988 es va canviar el disseny del projecte amb la inclusió d'una
entrada/sortida addicional, la depressió i cobriment de quasi
dues terceres parts d'aital tram de cinturó i la construcció de zo

nes verdes i equipaments en el terreny així guanyat.

L'estiu de 1990 es va preguntar a una mostra aleatòria de 400
veïns de Nou Barris la seva opinió sobre els diferents compo
nents del projecte. El quadre mostra els resultats.

A la mateixa enquesta, es va preguntar als veïns de Nou
Barris la seva disponibilitat a pagar pels canvis incorporats al
projecte de 1988 en comparació amb l'original de 1968. El pro
mig dels preus revelat pels veïns entrevistats fou de 41 mil pes
setes per persona.

Agafant aitalpromig coma representatiu, la quantitat que la
totalitat dels veïns majors d'edat del barri estaria disposada a

pagar pels canvis en el projecte fora de 3,4 mil milions de pesse
tes. D'una altra banda, el cost total de les modificacions suggeri
des ascendeix a 2,8mil milions. És a dir, el projecte de 1988, en
comparació amb el de 1968, aporta un benefici net al barri de
674 milions de pessetes, independentment de l'impacte que pu
gui produir més enllà de Nou Barris.

Conclusions

Els cinturons de Barcelona són una de les actuacions olímpi
ques més significatives del 92. Els seus efectes van molt més en

llà de la connexió de les àrees olimpiques. Ordenen jeràrquica
ment el trànsit de la ciutat i el seu entorn. Els usuaris dels
cinturons troben una via per la qual desplaçar-se sense haver de
consumir tant de temps. Els usuaris de la resta de carrers de
Barcelona veuen disminuïda la congestió. Els habitants de la
ciutat i els seus visitants disfruten d'una qualitat de vida supe
rior. En algunes zones, com a Nou Barris o al Poblenou, els
avantatges pels veïns són encara més espectaculars.

El guany social que es deriva pels usuaris dels cinturons es

pot quantificar de diverses maneres. Si s'expressa en termes si
milars als de les empreses, el rendiment social de l'obra és del
74 per cent en termes reals; intuitivament és com tenir un rendi
ment d'aquesta magnitud, que cal comparar amb la rendibilitat
d'altres negocis o inversions. Aquest mateix resultat es pot
quantificar en pessetes, d'acord amb la inversió realitzada: resul
ta un guany net superior al bilió de pessetes. Els beneficis supe
ren en més de 16 vegades els costos i els cinturons ja estan
amortitzats pocs mesos després d'haver entrat en funcionament.

Aquests resultats, un xic espectaculars, es deuen primordial
ment a l'estalvi de temps pels automobilistes de Barcelona, però
també a la disminució d'accidents.

Pels veïns de Nou Barris, en particular, el guany ha estat tam

bé espectacular amb el nou disseny de cinturó, comparat amb el
projecte original. El cobriment de bona part dels cinturons, que
s'aprofita per connectarmillor les dues parts del barri, per acti
vitats esportives, culturals i recreatives, i fins i tot per aparca
ments, generen un benefici social que també supera amb clare
dat els costos addicionals de fer aquest disseny amb un impacte
ambientalmés positiu.

25



.4%



Monografia 3
Els nous espais verds
de Barcelona
Antoni Falcon i Vernis
Director-Gerent de l'Institut Municipal
de Parcs i Jardins



',. .":
- ;Y:5:- -

'

, ,,,:'-,¡,-,,4."..;, ,,,,>,:,4.1,,-,74.-,x
,

'

,
"- ; , ,,`.-i,.'-,=ó'--M,.',4,,',`,. 47›,4--',,,, - -!,,,,,,,, .

-.'' W,'!,:';',,.-^::
'.kí-,...,...,', .rk,'?‹,,i, ',, ''..,)j'',3•-•-' ''.'"g-'41,,.',$,;.,,,,.• :',,,...'" -,"-"..',.-i,'•,k4, .-04,,,,.'="'
„;,..„,,,,,,,..,:.;,,:...,- •-...--c': ,'.''',,,,,-z,4,,N? '- '4.• ,..!.,17..., .,,'.5•',.,`Ç4,,-,,.....,:f4k-r',.-z,.-t'46.-.)

.

',;,'','-:!•=,;-' , *-=4.,s,•-•!'61.t.P. ,.'',4'22'.:'t''''.,:4',..,,:. -"_. ,,,,t--:"M,-P.-Y,,-?.!',''''''1'2-,-"-;;',,i,";
.

.

i.:.?,,f':7.-',.',.,#.'0.,,,.,;.,'.;,;•;'::::-''
--',.,,,,,,-.-

,..
'

-...:' ' ..- :
' ' '

',". '.;-,'''-..::':',.,-.. ,..-_,,'",,''',,,!„.,,',,,.„::d .,' ..?,,, ,,'„;''.-,,3'..,' ,,,,,,:',-,,-,",',,-.•, ,,, , .--:

''''' '

' ' y
' !,'!"I'r,'••'., ‘i,"f"''' 30

.•,'
' ,";-,W,,, .,- ',.,;r::„i- "- ,

- .,,,,. , ,.,, .,4'14-,1.,,Wi.,;,1,, ‘,.140.',,-7, .'",-?..,••,,7 • < 1. r,, ,'.
"^ -

,'-',.$4,11*.'4 .'r;'•'',.:•'^'■..''',:t...',"'d
'

,
'1," '-,, '''',

''

,
-

, ', '•; ',.. :'''.•',', --!›.-:'.¡„';',;-(4
' ,1;-'•,4,,Z''.2k^:^•,,4'.'4::: ''''' ;>''.4'''' ''';:^'-^'^ 1

' ';
'

^';',..,-'
'

.

^

' '

' -,' '
, ,,,,'•2' ''. ;14 ^)4=''t"g".,•,'"'" -

"
•

,
, ,, ..,,,,,, ,,..,. ,. _

,
,

,

,

,,,,,
,p'._ '...,,kt-,,,',-,:-.:.,.. :

.

...?,,'.0'---'..:..;',,f.. ' ' .

...,:..,>„,.,,,,,,4:.,, -.-:„,-....‘,,,, - .--.- .
.

„... ',....
'.:..:.-: ?,,x.,,,,,,,,,:. ,

"- `-2: • '-'-'•••=-,?"4•'-',3-',-,.--•,, '7,34('',..w.-5::::,:,'..*:::,f, .,',,, 4.; :'•,. , ,
,

-

,

.,,, •,..-:: '-'...4..''.,i;: '

-

-

',
-

:-'.
,

' ••:--,,,'„„.-"'',---.. •
,

.

.

,','' - ', .'.
,

_

. ,'',
.

,-,'.. '

,''..,,.' ,i,', '.,',' ,

.

,-: ,:. ,'.
, ‘'-

,-' '- -.,
",

- °,:.,, :'' -:-, ,''°:
,T ..,.--',,'..`'- , ,

-,-'
,'

, ,,,-.• -,+
'

,

,_
”

.- ,^--','-.,. ,

'

í

S;. ::•
4?5-'kP4-! )

. t, V
,

--
.• - ,

:

"-
-

' t,

-: 5
- ', - .- -

.-
-

- =:. ., ', , - ..1-'4Ç.,-3,,,, --- •
:

. '.-:--,,
--

— —
.

, .:,7,:."._
'

..-- -,' , ,' ,,. ,

-

-,4-: .,,,4,' -b. •-• :=',1-..-,,,,:,..----'
--
-

: .

'

:,,,,,. ;..,-, -„.-... ,.,, :,,:-,-. -,,,, :.'s.--:--...--.- -•'-',.'....g.tt.f.,..*,..-:,,:.,,..,40.;',,,,

'

'

-''"„0...,V,,,`•
,

i„,:',..';.,.. , , ,-.
-- '•,:,..r.

:

_

,

,

..

.,
....,,,.,,,

k

L. ,

;:-1,;,,-.,."-' ''',g.',,k,..i...t-r-,-7,;0(..:,';,"•.,:-.- ',

,„, •

.,,,o;,-,1;, ..,,,, .w.,',:',. -, -
-- ,#,-.?,....,,',,:- ,-,',,,,,,. ' ,,,

' `,,, ,,,,',,..,....,7_ .,,,',,,J,-..' ., ,.-' '-- :::z........:. -,,,-,,...,,-';,.4,--.
. ,-:: •,,,'"::-,': ,.-:,,,.. -‹.`'''''4.t.' !.,4' -'..,'"1.,' ; :--.-, ',-. .-.'.•.",--.''',-,,-,. '" - ,',''.','•

, -.-
- '';':.', ''.,'-s-'-'-''''''',•••?'''';''''','.'"P'-'-'!-'+.,■';'.-›++/-• -.•''i+.-ç.Z7+"t;-'-'::- '',' - t: '.-.', J',■,,,, 4.'",'52,;.,',,,&,¡".4`,(4,,V` -i-,:'" ..^":-..•; ig4,■;:".' ,

• '''' '. '..."'..-. .
, '''

.

.•:, -'..1•<.';',--.:=:;, ,.''....:":7,,,ç "''' '

.

' ''
„

.
,

, ,..-: .,
. :-

•
,

: ,,-22„ ',:----': -,-• -,:-.'. '.. :,,,,..:;,:,..,`,,,,-'-'.,•;.-.' :,
'.

•

.'
-

• -

i.,...,.*5.4,.

,,,,.,,. ,„A2,.,.,,,,,,,,,,,,,,_,,, ,

.

, ,
. ...., .... .. , ,....,?-...„ .

.

-

•4,..-;,;:-.....,...-. .

- ,
,

:

. .
.

-

•.: -.

-

H.
,

:..,,,,7„,.,,,-..
-

1
:-. .

-

,

' ::,.' 1

, + "-‘-.,''"'.'';:l',, ,-,•- ' '

,
.

'

,

- : -- .

22

'rÀt,9:w ;+
-

..,. -..
•

2 .. ...,-,,,,-.;-,,,
. q-.:::-.,..,,,,,,,,i,,,,

:. ,.,:.,... ..,.,.;z,,,........,--,-; .•- . :,-, , •:: :.
:

,
.

'

:
:

- ' - '
-

-

• ,:--z'.:wz',.•-, :..-:,,°..,:',..
:

: :

,:
-

: ,.-;''..,,- - -
' '.-Av'''',',,,,-;---,,,.,.:,... . ,".

'

- ...",:,,,:-.:-.,,,,,-:,?,,,,,,,->'' '-•.- '

,
- -

.

:

'.. •:.",,k ''''-'¡::',',,- ..,
•

. : -.. .
•

- -

.'''

'

'

- ' ''' '-• ';''''',1;&d-Wijf-f,,-.- r,'..-
-

.- -,..

,i.,■.',;:',.:,:,..,,f:,,,....,é,.; -'--,;,,,,,..,:,..,-,,,

".--"4,, "-
-

•

'''#'''''')':"O''''.,t,. '...;",,z-,,"•/:.''',, -

'

.
,

'

,

.:,r^:'', '
'

.
' '': '^''''''''.' ,

.

‘,1„,••:',-, -,'",;',-; ,,y.,' ',',:•'
"

, ', '-:, .';',..•.',"'"",..,','; ''.-- ''' '.',‘ '.

:.*..,`›k."••• '' ''
. „ , ,,, ,„ '', . ,

'

•

' '-^ „ .,-,..,,,..„': ','
'

•
,'""ftAi."•.'r4.,'''';', '

"'
' 4}rf'' ,;''''..i.,• 4'.•

.. <-', •••'?
'',;'',,,--'...•;..,;,:, ''■:"'-.. ;''

•-'•.-•-`''S'..7':''',k,';'''' •;•,-;-",;,:,''...,r' ''',1•.?¡ :','•"TZt"'','•',Í",'..''''.^ '.',''^"r",,,"Y.'•,:,', •','
'

•

'

-

, . :-..'.'.. ,',:„: . ,

,.,s ..'•..k,:,9,,,.,,, ','•,,,i.•• ,` ,

" ' ' '''''''''''''''s••• ^-1,•''','"*.',...i',,",",.'''',•',.' '`', :

r ;

,''',4,.P.A•:,,;,,, ',',':,'',- • ',. ,--,'
..,...qi,-, ..„-,,,-,r'•

PZ

„ .

. : ',.-,'''',L,,f,-,:',-,;::'
'

-

"

,- •

;,'t



Els nous espais verds de Barcelona

Introducció

Els darrers anys han suposat per a la ciutat de Barcelona una

transformació com no s'havia assolit mai en temps passats. El
nomenament de la ciutat com a organitzadora dels Jocs de la
XXVenaOlimpíada va ésser la raó, i també la somiada excusa,
per engegar un gran nombre de projectes—alguns dels quals
fins i tot es poden anomenar faraònics sense caure en l'exagera
ció—, que feiamolt de temps estaven en la ment dels urbanistes
i els gestors públics.

Els reptes a assolir eran nombrosos. No sols s'havien de cons

truir noves infrastructures i equipaments, sinó que era necessari,
en alguns casos, enderrocar i aixecar de cap i de noubarris sen
cers a zones que, fins aleshores, havien estat considerades de
forma marginal en la ciutat.

Elsobjectius no eren solament dotar a Barcelona de noves

insta•acions esportives, habitatges, xarxes viàries, i equipa
ments, sinó aconseguir que la ciutat esdevingués, pel ciutadà i
pel visitant, un lloc agradable on la qualitat de vida fos un dels
seus principals trets d'identificació.

Aquest objectiu, doncs, significava per a Barcelona aprovar
una de les seves assignatures pendents, ja que d'antuvi una de
les mancances més sentides per als ciutadans era la insuficiència
d'espais verds a la ciutat. Els esforços que en aquest sentit havia
realitzat l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'Institut Muni
cipal de Parcs i Jardins eren considerables, ja que l'any 1987 la
ciutat gaudia de gairebé sis-centes Ha de superfície verda equi
valent y el nombre d'arbres plantats als carrers era de més de
cent mil. Aquestes dades, tot considerant l'especial desenvolu
pament urbanístic de Barcelona, la gran pressió especulativa
dels anys 60 i el fet que les possibilitats de creixement i genera
ció de nous espais eren limitades, no poden considerar-se de cap
forma menyspreables, però és ben cert que el verd dins de la
ciutat estava molt concentrat en unes determinades zones, men
tre que alguns barris patien de notables mancances.

En aquest moment, la tasca feta per a augmentar la superfície
verda de Barcelona queda ben palesa per a qualsevol que passe
gi per la ciutat. A tall de resum del que més endavant analitza
rem de forma acurada només cal esmentar que de les aproxima
dament 600 Ha del verd urbà del 1987 s'ha passat a 929 Ha de
zona verda equivalent el 1992, el que suposa un increment d'a
proximadament un 57 per cent en cinc anys. Pel que fa a l'arbrat
viari l'increment ha implicat assolir la xifra aproximada de 136
mil unitats a les que cal afegir uns 150 mil arbres que viuen en

els Parcs i Jardins de la ciutat.

Cal comentar, per la seva especial rellevància, aquest creixe
ment que, commés endavant es podrà analitzar, s'ha concentrat
en els darrers dos anys i s'ha comptabilitzat majoritàriament du
rant el 1992. Així si el creixement de la superfície verda se situa
va al voltant de 23 Ha de mitjana anual, en el bienni 1991-1992
ha passat de 604 fins a 828. Les implicacions d'aquest fet pel que
fa als serveis de Conservació i Manteniment de les noves zones
incorporades suposarà un fort repte a assolir en els propers
anys.

En els capftols que es desenvoluparan esmentarem els trets
més identificatius que s'amaguen darrera les xifres i que no re

flectiran solament la distribució i les característiques tècniques
dels nous espais, sinó també la inversió realitzada, el manteni
ment futur i l'impacte econòmic induït per les noves zones ver
des.

Els nous espais

Les actuacions realitzades en els darrers anys en la millora i
l'increment dels espais verds a la ciutatpodrien ésser analitza
des des de dues vessants complementàries.
D'una banda s'ha realitzat un seguit d'actuacions orientades a

la milloraglobal dels espais existents, tant pel que fa a l'incre
ment de les superfícies de gespa i plantat d'arbrat viari, actua
lització i millora del mobiliari urbà i jocs infantils dels parcs,
com a la constant renovació de les infrastructures de conserva

ció i manteniment dels espais enjardinats, fonamentalment cen
trades en l'augment de les xarxes de reg automatitzat. La tasca
feta amb aquestes actuacions s'ha deixat sentir en cadascun dels
districtes de la ciutat que de mica en mica han anat veient «créi
xer la gespa» en espais i micro-espais que han contribuït a una

notable millora de l'espai urbà dels diferents barris de la ciutat.

L'altra vessant de l'anàlisi ens porta a considerar el disseny i
construcció de grans parcs i zones enjardinades entre els que po
driem destacar, a més d'altres, els diferents parcs del Litoral, la
Vall d'Hebron, el Parc de la Trinitat, els Jardins de la Vila
Olímpica, les Rondes, el Parc del Migdia, etc., fins a un total de
10 nous parcs. Aquestes actuacions, que indubtablement tenen
un caire més espectacular pel ciutadà, responen però, junt amb
les esmentades abans, a un pla global de millora dels equipa
ments i infrastructures de Barcelona, que, pel que fa als aspectes
de jardineria, pren las seves arrels en la concepció i els plans
que Nicolau Maria Rubió i Tudurí havia ja concebut als inicis
d'aquest segle.
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Zona verda existent

Ciutat Vella

L'Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

491.107 492.383
255.984 257.682

2.357.506 2.440.636
389.544 395.686
472.014 479.974
255.895 256.548
523.882 527.402
549.641 561.864
237.774 240.809
511.790 534.264

Total 6.045.137 6.187.248

566.563
435.115

2.760.042
539.690
564.970
315.848
687.047
737.611
449.504

1.225.527

8.281.917

Rubió i Tudurí considerava que Barcelona necessitava tres ti

pus, diferents i complementaris alhora, d'espais verds.

- Les petites places del barri per servir d'esbarjo als veïns i la
mainada com els que darrerament s'han fet als carrers d'Ara

gó/Enamorats i Fabra i Puig/Vall d'Ordesa, entre d'altres, o
els ja existents dels jardinets del Passeig de Gràcia i la Plaça
Letamendi.

- Parcs més grans en que el ciutadà pogués gaudir d'un cert aï

llament del brogit i la contaminació. Com exemples significa
tius es poden nomenar el Turó Park, el Palau de Pedralbes o

el Parc de la Pegaso.

- Grans espais suburbans que envoltin Barcelona com un am

ple cinturó verd que fa aleshores de pulmó, com la muntanya
de Montjuïc o actuacions més recents com les de la serra de
Collserola o els jardins dels marges del riu Besòs.

La globalitat de les actuacions realitzades s'ha distribuït en els
diferents districtes de la ciutat de forma diferent, quant que
d'una banda alguns barris han estat construïts de cap i de nou

(Vila Olímpica per exemple) i per tant els dissenyadors han tin

gut més llibertat per a crear les noves zones verdes, i d'altra
banda pel fet que certs districtes no permeten, per la seva orde
nació urbanística, millores espectaculars dels seus espais verds.
Malgrat els condicionants que en alguns casos són insalvables,
tots els districtes de la ciutat han vist créixer en els darrers anys
els seus espais verds, així com el nombre d'arbres plantats als
carrers.

El quadre que s'adjunta reflecteix com ha estat incrementada
la superfície verda en els anys 91 y 92 per a cadascun dels dis
trictes de la ciutat.

Aquestes dades mostren que l'esforç realitzat en cadascun del
districtes és molt important, sobretot si es considera que l'aug
ment s'aconsegueix en dos exercicis. A tall d'exemple, l'incre
ment mínim se situa en un 15 per cent pel districte de Ciutat
Vella i té el seu valor màxim en el 139 per cent del districte de
Sant Martí. La mitjana d'increment per districte s'aproxima
doncs a la xifra de 23 Ha en els dos darrers anys.

Si passem a considerar aspectes de caire més tècnic podem as

senyalar que els nous espais verds creats a Barcelona han estat

dissenyats sota una nova influència en la composició de la jardi
neria, com a inici d'una nova etapa en la concepció dels parcs, i
la implantació de nova tecnologia en els regs d'aquestes zones.
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Arbrat viari (Unitats)
31,X11„.192), -2411;1991-,

Ciutat Vella 3.801 4.482 5.391

L'Eixample 22.201 23.467 23.717

Sants-Montjuïc 11.165 11.569 12.341

Les Corts 10.668 11.159 11.974

Sarrià-Sant Gervasi 10.467 10.615 11.547

Gràcia 4.928 5.039 5.674
Horta-Guinardó 12.300 12.491 15.796

Nou Barris 11.946 10.801 11.836

Sant Andreu 11.347 11.197 12.026

Sant Martí 21.165 20.569 26.274

Total 119.988 121.389 136.576

En el disseny de les zones verdes ha desaparegut la idea de
zona dura. S'han dissenyat amb un equilibri gairebé perfecte en

tre els espais verds amb àrees de descans i zones d'esbarjo in
fantil, jugant -com a nexe d'unió- amb la topografia natural
del terreny i l'aigua. Els vegetals utilitzats han estat de caracte

rístiques molt diverses, si bé cal diferenciar totes les zones del
front marí, on era imprescindible col.locar-hi plantes resistents a

la salinitat, així com fer estudis complementaris per tal de con
solidar les plantacions.

Com a criteri general s'utilitzen tres nivells de vegetació: ar
bres com a pantalla i alineació amb passeigs; fons amb barreja
d'arbusts i, dins dels mateixos, gespa intercalada com a tercer

nivell. En molt pocs casos s'utilitzen els grups de flors coma

composició.

Així mateix cal destacar dues tècniques en la implantació d'a

quests nous espais:
- D'una banda la de perfeccionament en la recuperació i trans

plantament d'arbrat, ja que tots els arbres que han quedat
afectats per aquestes obres s'han recuperat en els propis
parcs.

Per altra part la tecnologia aplicada als substractes, a la crea

ció de drenatge i a la formació de capes separadores en la
zona de la Vila Olímpica del Poblenou per tal d'evitar la im

pregnació salina per capil.laritat en els jardins d'aquesta àrea.

Els regs han estat un altre capítol important a tenir en compte
en les noves zones. S'han creat regs per aspersió comandats per
ordinador capaços de restituir al terreny la humitat justa que ne

cessiten els vegetals per tal de poder viure. Aquests regs porten
incorporat un sistema que permet adobar i regar almateix
temps, amb el que aixó representa de millora en els costos de
conservació.

Una altra innovació incorporada al reg ha estat el disseny
d'un sistema que permet regar els arbres amb una doble anella
enterrada a diferent profunditat que els hi dóna un bulb hídric

proporcional al volum d'arrels. En alguns petits espais s'ha dut a
terme com a prova-pilot la instal.lació de reg amb comptegotes
interlínia autocompensats enterrats amb canalització tractada
amb anti-arrels i amb dispositius de neteja de residus calcàris.
Aquests tipus d'instal.lacions poden permetre un estalvi impor
tant d'aigua i de reposició d'aspersors i difusors malmesos per
actes vandàlics.



Zona verda equivalent existent*

Ciutat Vella 491.107 492.383
L'Eixample 255.984 257.682
Sants-Montjuïc 2.357.506 2.440.636
Les Corts 389.544 395.686
Sarrià-Sant Gervasi 472.014 479.974
Gràcia 255.895 256.548
Horta-Guinardó 523.882 527.402
Nou Barris 549.641 561.864
Sant Andreu 237.774 240.809
Sant Martí 511.790 534.264
Arbrat viari 671.933 679.778
Jardineres 69.000 82.800
Platges 48.760 48.760
Tronc Rondes 0 0

Total 6.834.830 6.998.586

566.563
435.115

2.760.042
539.690
564.970
315.848
687.047
737.611
449.504

1.225.527
764.826
116.900
63.388
62.000

9.289.031

El m2 de verd equivalent és una unitat de mesura que permet tractar de forma homogènia
i agregada realitats diferents a partir del seu cost de manteniment. Així, 1 m2 de jardí
correspon a 1 m2 de verd equivalent; una unitat d'arbrat viari correspon a 5,60 m2 de
verd equivalent; 1 m2 de platja correspon a 0,24 m2 equivalents i una jardinera correspon
a 100 m2 equivalents.

Certes quantificacions

Si bé l'esforç principal en el disseny i construcció de nous es

pais enjardinats s'ha concentrat de forma molt específica en els
dos darrers anys com a conseqüència de les obres olímpiques,
tal com s'ha comentat abans, la voluntat de dotar la ciutat i més
concretament cadascun dels barris de diferents espais per l'es
barjo queda reflectida en el creixement sostingut del verd du
rant els darrers anys. Aquest esforç queda ben palès en les da
des contingudes en el gràfic adjunt.
De l'anàlisi de les dades es desprèn de forma clara el que as

senyalàvem abans. D'una banda s'observa un creixement sostin
gut de la superfície verda equivalent entre els anys 1987 y 1990;
aquestes àrees passen d'ocupar gairebé 600 Ha fins a unes

680Ha l'any 1990, a un ritme de creixement mitjà anual d'unes
30 Ha per any. És en aquests anys cuan s'incorporen a la ciutat
alguns nous Parcs com el de JoanMiró, Parc de la Pegaso, Parc
del Clot, i es millora, entre d'altres, la tecnologia de reg automa
titzat tant pel que fa a les noves zones coma les ja existents.

Però els creixements més espectaculars es produeixen en el
bienni 91-92 amb un augment aproximat del 36 per cent respec
te de la superfície assolida l'any 1990. Així mateix el ritme de
creixement trenca la tendencia anterior i se situa en 229 Ha per
l'any 1992. En aquest període la ciutat incorpora les noves su
perfícies concebudes dins les obres olímpiques i que a més de la
creació de grans nous parcs (Parc de la Trinitat, Parc del Mig
dia, Poblenou, del Litoral) comporta també l'enjardinament
d'altres zones que han estat reurbanitzades (Vall d'Hebron,
Rondes, etc.).
Pel que fa a l'arbrat viari l'esforç realitzat ha estat també con

siderable. El creixement del nombre d'arbres ha estat, en gene
ral, sostingut durant el període de 1987 a 1992 produ'int-se els
creixements més forts els anys 1989 i 1992 amb uns augments
aproximats de 16.000 arbres per cadascun d'aquests dos anys.
Així, l'any passat es va assolir la xifra de 136.000 arbres en els
carrers, a més dels gairebé 150.000 que es troben als Parcs. Ana
litzant les varietats plantades en els carrers de la ciutat, hom ob
serva, en aquests moments, una concentració important pel que

Evolució de la zona verda a Barcelona
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fa als plàtans -al voltant del 75 per cent-, seguit d'altres varie
tats com l'om -més de 7.000 exemplars- i l'acàcia amb més de
5.000. Les previsions dels tècnics de l'Institut Municipal de Parcs
i Jardins preveuen a llarg termini una distribució força diferent
de les diverses espècies d'arbres amb un creixement important
d'algunes espècies com ara lledoners, troanes i sófores entre
d'altres el que comportaria una distribució més equilibrada de
les diferentes varietats.

Per poder assolir un creixement tan important en el nombre
de superfícies verdes de les que ara disposa Barcelona han estat
necessàries fortes inversions. Segons les dades de què es disposa
fins aquest moment, i que no son definitives ja que encara no es

disposa de tota la informació, la xifra global corresponent a les
obres realitzades s'acosta a 10.000 milions de pessetes. Aquestes
inversions es distribueixen, a grans trets, entre les següents ac
tuacions: al voltant d'un 27,5 per cent correspon a l'Area de la
Vila Olímpica (Parc Cascades, del Port, del Poblenou, Nova Icà
ria, Carles I, Parc esportiu i la propia Vila), un 22 per cent apro
ximadament esdistriuiria entre la Ronda de Dalt, la Ronda del
Litoral, Montjuïc, Vall d'Hebron, Estació del Nord, Diagonal,
etc., un 6 per cent correspon a les obres desenvolupades al Parc
del Migdia, i la resta (un 44 per cent aproximadament) corres
ponen a les actuacions fetes conjuntament pels Districtes, Pro
jectes i Obres i Parcs i Jardins.

Aquests costos no es distribueixen per igual entre les diferen
tes zones, ja que cal considerar lavarietat de factors que influei
xen en el moment de la construcció de zones verdes. D'una ban
da els moviments de terres així com la preparació que el terreny
exigeix segons la topografia, els condicionants climàtics de la
zona i les característiques de les espècies a plantar, varien força
d'un lloc a un altre. A més d'això cal considerar també la confi
guració final dels diferents parcs, els tipus de varietats planta
des, la grandària de les superfícies de gespa, la longitud i carac
terístiques tecnològiques de les xarxes de reg automatitzat,
drenatges, etc.

Malgrat això podríem establir el cost mitjà aproximat al vol
tant de les 15.000 ptes elmetre quadrat pel que fa a verd i sauló.
Les espècies plantades com a arbrat d'alineació o en els propis
parcs oscil.len entre les 16.000 ptes/unitat fins a les 107.000
ptes/unitat, segons quin tipus d'espècie es tracti.
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Els nous espais verds de Barcelona

Cal fer esment a l'esforç realitzat en la construcció de les no
ves superfícies pel que fa a les obres d'infrastructura necessàries
per a la implantació del més gran nombre possible de xarxes de

reg automatitzat. Segons estudis realitzats pels tècnics de l'Insti
tut Municipal de Parcs i Jardins, l'amortització de les inversions
fetes en aquest capítol s'assoleix, normalment, en un any, i els
beneficis que se'n deriven en les tasques de conservació imante
niment posteriors pel que fa a unamillor utilització de l'aigua,
reducció dels costos dema d'obra i millora de laqualitat global
del verd justifiquen les inversions realitzades. En el moment ac
tual la xarxa de reg automatitzat es de 1.500 kms, i les superfí
cies regades per aquest tipus de reg representen prop d'un 17
del total (137,7 Ha).

Pel que fa al finançament de les inversions realitzades cal as

senyalar que aquestes han estat assumides en la seva totalitat

per l'Administració mitjançant les actuacions fetes per HOLSA
(IMPU,VOSA; AOMSA), Projectes i Obres de l'Ajuntament
de Barcelona, els Districtes i l'Institut Municipal de Parcs i Jar
dins. Així mateix cal esmentar que l'Institut Municipal de Parcs

i Jardins ha iniciat, en els darrers anys, la línia de preparar i exe
cutar projectes sota el patrocini o esponsorització directa per
part d'empreses i una altra indirecta mitjançant altres entitats.
El patrocini directe ha estat enfocat bàsicament a la renovació,
canvi d'imatge i implementació de seguretat a les àrees de jocs
infantils. La resposta en aquest sentit ha estat molt positiva i en
aquests moments s'està treballant en l'esponsorització de la con
servació d'espais verds emblemàtics o de mobiliari urbà situat
en punts estratègics de la ciutat.

L'esponsorització mitjançant altres entitats ha estat sempre
enfocada a respostes d'impacte mediambiental. Així doncs, el
COOB ha patrocinat la Campanya de Plantació d'Arbrat 92-93
per un valor de 30 milions de pessetes, amb el propòsit de retor

nar a la natura la fusta consumida en forma de paper durant els
Jocs Olímpics. Una altra actuació dins d'aquesta línia ha estat la
inversió realitzada pel MOPT (100 milions de pessetes) per la
primera fase de reforestació dels Tres Turons. Finalment, i com
a últim exemple d'aquest tipus d'inversió-finançament, cal es
mentar l'aprovació per part de la CE de la restauració dels jar
dins del Parc del Laberint per un import de 150.000 Ecus.

Un altre aspecte interessant dins de l'anàlisi del que suposen
per Barcelona la conquesta dels nous espais és, sens dubte, l'im
pacte generat en la ciutat pel notable increment de zones verdes
i parcs, que des de la nostra concepció pot ésser considerada en

dues vessants.

D'una part la qualitat global de vida dels barris de la nostra

ciutat s'ha vist notablement incrementada pel fet de poder dis
posar de més zones enjardinades on poder gaudir del lleure sen
se haver-se de desplaçar gaire lluny de casa. Això genera nous

comportaments i hàbits en el ciutadà que incrementa el nombre
d'activitats a l'aire lliure ja sigui en el parc que té a la vora, ja
sigui en la zona enjardinada o la plaça que s'ha construit al
barri.

D'altra banda, i malgrat que en el moment actual no existei
xen encara estudis suficients en l'àmbit de Catalunya en relació
amb l'impacte de tipus econòmic, la realització i acurat manteni
ment de les zones verdes en els diferents barris contribueix a

una revalorització de la zona que sembla que afectaria fonamen
talment al valor del sòl. Això pot implicar un increment en la
valoració tant dels habitatges comdels locals comercials i de ne

gocis que es trobin situats vora dels grans parcs i àrees enjardi
nades de nova creació.
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El futur

El gran esforç realitzat en la construcció i dotació de noves

zones verdes a la ciutat no s'acaba en la seva inauguració i posa
da en servei. En aquell moment és quan cal plantejar-se assolir
un nou repte: la conservació i el manteniment de les zones.

D'acord amb el que ha quedat palès en l'explicació feta fins
ara, la recepció de nous espais per part de l'Institut Municipal
de Parcs i Jardins ha implicat la necessitat de disposar de mit
jans i recursos per tal de poder mantenir aproximadament gaire
bé 250 Ha més de superfície verda en dos anys. Si fins el 1991
els creixements havien estat regulars, a partir del 1992 les xifres
creixen de forma espectacular, el que obliga a feruna acurada
planificació i distribució de les activitats per tal de poder oferir
els serveis en les millors condicions de qualitat.

Les dades que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins disposa
per la seva gestió, assenyalen quin ha estat el ritme de recepció,
al 1992 i 1993, per part de l'Institut Municipal de les noves zo

nes a conservar expressades en metres quadrat de superfície
verda equivalent.

Si durant el primer quadrimestre del 92 l'increment mostrava
una tendència sostinguda, a partir delmes de maig les superfí
cies equivalents experimenten un increment notable, que mostra

el seu valor màxim l'octubre amb la recepció de 145.737 metres

quadrats, arribant-se a 292.311 metres quadrats acumulats a de
sembre del 92. El creixement segueix enguany, i el total acumu
latdurant els primers cinc mesos supera els 670.000 metres qua
drats, preveient-se finalitzar el present exercici amb 1.023.880 in2

acumulats.

Per tant l'any 1994 s'iniciarà en relació amb el 1991 amb
2.094.669 metres quadrats més de superfície equivalent que cal

drà mantenir junt amb les altres zones de les que ja es feia cà
rrec l'Institut. Això suposarà unes noves necessitats econòmi
ques globals d'uns 5.300 milions de pessetes.

L'actual conjuntura econòmica amb un panorama de crisi que
colpeja a tots els països occidentals implica un repte afegit als ja
esmentats fins al moment. Donat que els recursos econòmics
disponibles són limitats i que en contraposició els volums de fei
na a fer han augmentat notablement, l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins es planteja un seguit de mesures per afrontar la
nova etapa en la seva trajectòria.

En primer lloc, l'Institut ha canviat la seva estructura jurídica
que defineix un nou marc com a Institut de caràcter comercial i
serveis. Això implica que una part dels recursos necessaris per
desenvolupar les seves activitats han d'ésser generats pel mateix
Institut mitjançant l'elaboració d'estudis tècnics, assesorament,
disseny planificació i conservació de jardins, formació especia
litzada en jardineria, serveis d'ornamentació d'actes, etc.

A més les mesures a considerar inclouen lamillora i moder
nització dels mètodes productius així com la potenciació de les
noves tecnologies en matèria de conservació de jardineria i les
ja esmentades en sistemes de reg automatitzat.



Indicadors econòmics
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Síntesi

Quadre de síntesi

Activitat productiva

Darrera Variació
(°/0)

Acumulat darrers
12 mesos

1992/
1991

Consum d'electricitat (usos cials-ind.) (Gwh) lr.tr.93 833,5 -1,5 3.467,8 6,2 8,0
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones) gen.-abr. 5.749 -10,5 17.665 -3,4 0,1
Embarcades (milers tones) gen.-abr. 1.521 -4,3 5.261 0,2 1,4
Desembarcades (rnilers tones) gen.-abr. 4.228 -12,5 12.404 -4,9 -0,4

- Càrrega general (milers tones) gen.-abr. 2.125 -10,7 7.347 4,3 12,6
Embarcades (milers tones) gen.-abr. 1.222 -2,7 4.224 8,5 13,2
Desembarcades (milers tones) gen.-abr. 903 -19,6 3.123 -1,0 11,9

- Contenidors (Teus) gen.-abr. 144.930 -14,2 528.256 4,2 13,0
Projectes d'habitatges visats (prov.) lr.tr.93 4.959 -12,3 21.175 -2,4 1,4

Habitatges iniciats lr.tr.93 475 -14,7 2.737 25,3 30,7

Obra nova prevista a les llicències d'obres

aprovades:
- Habitatges lr.tr.93 869 133,6 2.312 2,8 -22,3
- Places d'aparcament lr.tr.93 2.902 6,3 9.749 -35,6 -40,8
- Superfície total (m2) lr.tr.93 301.050 58,5 912.163 -17,1 -33,1
- Superfície en edificis residencials (m2) lr.tr.93 169.005 76,8 513.190 1,1 -17,9
- Superfície en construccions no residencials (m2) lr.tr.93 132.045 39,8 398.973 -32,7 -45,3

Conferències telefòniques internacionals (milers) lr.tr.93 6.553 -5,9 28352 12,0 21,9
Línies telefòniques en servei (milers) 31-111-93 884,1 -0,4 0,9
Trànsit de passatgers per l'aeroport

- Total (milers) lr.tr.93 2.057 -1,1 10.024 7,4 11,9
- Interior (milers) lr.tr.93 1.266 -7,3 6.024 2,2 7,3
- Internacional (milers) lr.tr.93 791 10,7 4.000 16,3 20,1
Tràfic de mercaderies per l'aeroport (tones) lr.tr.93 15.439 -2,3 73.051 16,2 19,0
Pernoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total feb.-abr. 1.015 -5,3 4.169 -1,3 4,9

- Negocis feb.-abr. 618 -13,4 2.340 -3,9 7,8
- Turisme feb.-abr. 151 1,3 782 0,3 6,2
- Fires feb.-abr. 68 17,2 287 3,6 -58,3
- Congressos feb.-abr. 85 165,6 221 31,5 30,4
-Altres feb.-abr. 93 -21,8 539 -4,6 20,0

L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant
el primer trimestre del 1993.

L'evolució dels indicadors econòmics de la ciutat durant els
primers mesos del 1993 s'ha caracterizat pel manteniment d'una
tònica de desacceleració general de les taxes de creixement i
una relativa estabilització dels resultats empresarials en alguns
dels sectors industrials amb una presència més destacada a l'à
rea econòmica de Barcelona. Així, el canvi d'any no ha portat
variacions significatives en relació amb el darrer trimestre de
l'any passat pel que fa a l'activitat econòmica en general.
El moderat creixement dels serveis compensa lamenor activitat
industrial i constructiva.

A grans trets, l'evolució de l'economia barcelonina durant el
primer trimestre d'enguany s'ha ajustat força a les estimacions
de creixement del PIB de Catalunya durant el mateix període,
avançades per diverses institucions. Malgrat les inevitables di
vergències de valoració, hi ha una gran coincidència en què s'ha
registrat un creixement nul o lleument negatiu, resultat d'un
creixement moderadament positiu pel conjunt dels serveis i d'e
volucions negatives a la indústria i especialment a la construcció.

Evolució en sintonia amb la de l'activitat productiva
L'evolució d'aquest tràfic reflecteix l'atonia del
creixement que viu l'economia de l'àrea. Les

exportacions, en part gràcies a les devaluacions del

segon semestre de l'any passat, han evolucionat de
forma méspositiva que les importacions. A l'hora de
valorar les dades d'enguany s'ha de tenir present el.
fort creixement registrat l'any passat, especialment en
càrrega general
Costa mantenir la lleu recuperació de trimestres
anteriors
Dificultats puntuals per mantenir la tendència

expansiva

Esconfirmen àmpliament les previsions de recuperació
del nivell d'activitat del sector amitjà termini,
especialment pel que fa a l'edificació residencial

La forta activitat del període de preparació dels Jocs es

fa sentir ara en una menor demanda de serveis i línies

L'evolució del trànsit internacional -amb la fita
històrica de quatre milions de passatgers en els darrers
dotze mesos- confirma l'atractiu que manté
Barcelona en el concert de les grans ciutats europees

Disminueix lleument el nombre de pemoctacions,
especialment les relacionades amb viatges de negocis,
alhora que augmenta notablement el nombre de
visitants, especialment els que han viatjat amb motiu
de fires i congressos. La mitjana de pemoctacions per
visitant disminueix sensiblement

Certament, l'activitat industrial -fora de comptades excep
cions- i la construcció han estat, també a la regió metropolita
na de Barcelona, les activitats productives que han notat més in
tensament l'actual fase recessiva de l'economia. Però, com
apunten alguns indicadors, sembla que s'ha tocat fons i s'albiren
símptomes de lleu recuperació.
A la indústria, i segons les enquestes de conjuntura industrial,

les dues devaluacions de l'any passat ja s'han fet notar en un
augment moderat de les exportacions. La darrera devaluació del
mes de maig consolidarà aquest guany de competitivitat de les
exportacions catalanes. Al mateix temps, es detecta un clima
més optimista que en trimestres anteriors quan es tracta de va
lorar les perspectives a curt termini.

L'evolució del tràfic de mercaderies pel port també respon a

una situació recessiva a la indústria transformadora i en el con
sum intern amb una forta contenció de les importacions i un
major esforç exportador, afavorit també, en primera instància,
per les devaluacions.
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Quadre de síntesi (continuació)
Acumulat darrers

12 niesos

Mercat de treludi

Nombre de residents ocupats (estimació)
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral.d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxa gral.d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral.d'atur (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
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria

- Construcció
- Serveis

Estalvi, consum i preus
Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

(prov.) (milers de milions de ptes.)
Crèdit del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions ténnies)

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

Catalunya (%)
Espanya (%)

31-111-93 628.889
31-111-93 10,8
31-111-93 12,9
31-111-93 12,4
31-111-93 16,7
31-111-93 76.483
31-111-93 37.445
31-111-93 39.038
31-111-93 16.194
31-111-93 4.183
lr.tr.93 65.789

lr.tr.93 4.300
lr.tr.93 672
lr.tr.93 23.197

31-111-93 7.958,2

31-111-93 5.904,6
lr.tr.93 403,9
lr.tr.93 952,3

lr.tr.93 173,0
lr.tr.93 33.048
lr.tr.93 1,51
lr.tr.93 1,51
lr.tr.93 1,41

-4,4

15,8
31,2
4,0
19,8
-4,8
-34,3

-50,5
-69,2
-38,1

7,9

334.227

19.805
3.534

109.750

584,82

11,7
-4,9
-2,0

617,02
1.503,6
2.606,5

-0,2
-37,6

1,53
1,9
1,4

674,9
172.908

-38,9
-61,1
-23,1

3,3
0,8

1,6
-11,4
n.d.
4,6"
4,04

19921
1991

-3,1

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

-13,5
-2,8

-26,0
-46,6
-10,7

7,6

13,7
6,5
4,0

2,9
3,7
n.d.
5,5
5,3

S'accentua la pèrdua d'ocupació
La taxa d'atur a Barcelona toma als dos dígits tres
anys imig després d'haver trencat aquesta barrera.
L'augment a la ciutat, però, ha estat més moderat que
a la resta d'àmbits
En els darrers sis mesos el nombre d'aturats ha

augmentat en més d'11.000 persones. El col.lectiu més
afectat ha estat el dels homes de menys de 25 anys,
bàsicament ocupats temporals a la indústria

La recessió econòmica incideix directament en una
menor generació i renovació de contractes,

especialment a la indústria i la construcció

Creixement superior al de la resta de Catalunya
Elmenor ritme d'expansió de l'activitat econòmica
incideix en una menor demanda de crèdit

Consumorientat clarament a la baixa
Creixement estancat, en sintonia amb l'evolució de

l'activitat econòmica
Evolució previsible i ajustada a l'actual conjuntura
Evolució per sota de les previsions
Comportamentmoderat i homogeni a tots els àmbits.
Sensible reducció del diferencial amb el conjunt de la

CE

(A) s/mateix període anyanterior

(B) Taxa de variació interanual

' Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos

Variació acumuladamarç 1992/desembre 1991

Variació acumuladamarç 1993/març 1992

La recuperació de l'activitat a la construcció sembla que passa
pel subsector residencial.

Quant al sector de la construcció, es nota un cert rellança
ment de l'activitat, especialment en el subsector residencial. En
concret, el nombre d'habitatges iniciats a Barcelona i Regió I
durant el període de referència manté la tendència positiva d'un
any abans. Quant a les perspectives a mitjà termini, l'obra nova

prevista a les llicències d'obres aprovades a la ciutat ha augmen
tat espectacularment, especialment també en el subsector resi
dencial. Aquesta evolució certament esperançadora es produeix
bàsicament en promocions susceptibles d'acollir-se als ajuts pú
blics que preveu el Pla Quadriennal de l'Habitatge.
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En tot cas, seria lògic que en un moment en què la demanda
de sostre terciari està àmpliament coberta, els constructors i
promotors es preocupessin d'augmentar l'oferta d'habitatges
nous a preus assequibles per a una franja significativa de la de
manda, ja que per poc que les condicions de finançament conti
nuïn millorant a curt i mitjà tennini, augmentarà la porció de
demanda solvent i en conseqüència, la demanda efectiva. De fet,
si hem de fer cas dels resultats de l'enquesta de conjuntura fi
nancera, l'aposta per un descens controlat dels tipus d'interès a

curt termini és àmpliament esperada.

Augmenta la desocupació de forma general, però amb
una menor incidència entre les dones.

La nota més negativa del trimestre ha estat, com era d'espe
rar, l'evolució del mercat de treball. Tradicionalment, per raons
purament estacionals, els primers mesos de l'any no són els més

favorables com a generadors d'ocupació a la ciutat. Enguany, a
aquesta circumstància s'hi ha afegit una sensible desacceleració
del creixement econòmic que afecta tot el país i que ha frenat la
renovació de molts contractes temporals.
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Això s'ha traduït en un augment significatiu del nombre d'a
turats que ha acabat per trencar definitivament la tendència bai
xista que mantenia la taxa d'atur d'ençà el 1987. Després de més
de tres anys amb una taxa d'atur estabilitzada al voltant del nou
per cent, de nouse situa en xifres de dos dígits. Aquest fet no
treu però, que la taxa d'atur a la ciutat actualment sigui incom
parablement millor que la registrada abans del 1987. I que la
seva evolució en els darrers mesos hagi estat més moderada que
la de la província i que les de Catalunya i Espanya. A més, cal
dria recordar que en els darrers sis anys la taxa d'activitat a la
ciutat ha augmentat en tres punts percentuals i que el nombre
de residents ocupats ha augmentat aproximadament en unes

60.000 persones, un deu per cent més que en començar el 1987.

A diferència del que ha estat norma en els darrers anys, la

pèrdua de dinamisme afecta també els indicadors més relacio
nats amb el consum i alguns dels serveis —comara els de telefo
nia— amb una trajectòria inequívocament expansiva en els dar
rers anys. Així, els consums energètics moderen el seu
creixement —alguns fins i tot amb taxes interanuals negatives
mentre que el volum d'escombraries recollides estabilitza el seu
creixement després d'un procés d'expansió ininterromput durant
els darrers set anys.

Possiblement l'evolució negativa per tercer trimestre consecu

tiu de la matriculació de vehicles sigui un dels indicadorsmés
emblemàtics de l'accentuació del nivell de feblesa de la deman
da. Encara que tant en aquest cas com en eldel trànsit de pas
satgers per l'aeroport en trajectes nacionals, es tractaria sobretot
d'una relativa correcció dels forts creixements de períodes
anteriors. Tant en aquests, casos com en els dels consums ener

gètics i de generació d'escombraries, possiblement es podria
pensar i esperar que la crisi està empenyent tots els agents a una

major racionalitat en determinades decisions de tipus econòmic.
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Per contra, l'augment del nombre de passatgers en vols inter
nacionals s'ha de seguir lligant al creixent interès que desperta
Barcelona arreu del món i sobretot a la celebració al llarg d'en
guany d'un nombre important de fires, congressos i reunions
empresarials a la ciutat.

En relació amb aquest tema, les dades de pernoctacions hote
leres a la ciutat de l'enquesta turística dels mesos de febrer,
març i abril mostren una sensible reducció del nombre de visi
tants per motius de negocis —que és, de Iluny, el primer factor
d'atracció de visitants— parcialment compensada pels augments
de la resta d'epígrafs, especialment de les pernoctacions d'assis
tents a fires i congressos. Tot fa pensar que aquesta serà també
la tònica dels propers trimestres.
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Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles

Darrera

dada Variació

Acumulat darrers
12 mesos 10,126

Tràfic de mercaderies pel port
- Total (milers de tones) Gen.-maig 7.349 -8,3 17.677 -8,1 0,1
Embarcades (milers de tones) Gen.-maig 1.953 -5,9 5.209 -0,5 1,4
Desembarcades (milers de tones) Gen.-maig 5.396 -9,1 12.468 -10,9 -0,4

- Càrrega general (milers de tones) Gen.-maig 2.715 -13,1 7.193 0,2 12,6
Embarcada (milers de tones) Gen.-maig 1.556 -5,3 4.172 5,9 13,2
Desembarcada (milers de tones) Gen.-maig 1.159 -21,8 3.021 -6,7 11,9

- Contenidors (Teus) Gen.-maig 183.000 -19,2 508.912 6,0 13,0
Projectes d'habitatges visats (prov.) lr. sem. 93 11.785 -0,1 21.851 -2,0 1,4
Habitatges nous previstos a les llicències d'obres lr. sem. 93 1.606 46,3 2.323 -10,9 -22,3
Aeroport. Trànsit de passatgers

- Total (milers) lr. sem. 93 4.623 -1,7 9.968 3,6 11,9
- Interior (milers) lr. sem. 93 2.782 -6,5 5.930 -1,1 7,3
- Internacional (milers) lr. sem. 93 1.841 6,6 4.038 11,3 20,1

Tràfic de mercaderies (tones) lr. sem. 93 30.779 -9,0 70.374 7,5 19,0
Atur total registrat (persones) 30-VI-93 78.2511 24,8 4,8
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) 31-V-93 16.107 27,1 2,2
Atur masculí (persones) 31-V-93 37.871 35,2 18,3
Atur femení (persones) 31-V-93 39.310 7,9 -4,9
Aturats sense ocupació anterior (persones) 31-V-93 4.162 4,4 -13,5
Escombraries domiciliàries recollides (milers de tones) lr. sem. 93 346,4 0,1 675,7 1,5 2,9
Matriculació de vehicles (prov.) lr. sem. 93 72.869 -33,3 156.499 -21,6 3,7
IPC. Barcelona (prov.) (%) Gen.-maig 2,31 n.d. n.d. 6,2

Catalunya (%) Gen.-maig 2,21 2,32 5,43 5,5
Espanya (%) Gen.-maig 2,11 2,82 4,63 5,3

Transport públic urbà (milers de viatgers)
- Xarxa Metro lr. sem. 93 127.741 -4,0 257.043 -1,4 -2,7
- Xarxa Bus lr. sem. 93 88.122 -0,0 175.037 1,5 0,8
- FCG Gen.-maig 8.446 -7,3 19.245 -2,6 0,3

(A) Variació sobre el mateix període de l'any anterior (%) Dades provisionals.
(B) Taxa de variació interanual (%) 2 Variació acumuladamaig 92/desembre 91.

Variació acumulada maig 93/maig 92.
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I. Indústria





Enquestes de conjuntura industrial

Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial (1991-1992)* (dades provincials)

-0,53 -15,2 -15,3 14,7 38,5 49,2 36,227,8 6,3Alimentació 1991 20,2
1992 21,2 -0,61 -24,2 33,0 21,7 -39,8 11,2 11,2 8,8 55,8

Tèxtil 1991 -18,7 -1,63 27,2 -5,3 -20,3 -44,7 -1,3 13,3 18,5 64,2
1992 -23,7 -1,56 29,0 -30,7 -11,7 -52,5 -6,8 4,8 3,7 72,5

Pell, calçat 1991 0,2 -1,18 25,2 -10,2 -6,5 -29,2 6,8 20,2 18,2 64,5
i confecció 1992 -23,8 -1,73 48,8 -33,3 -13,7 -54,7 8,5 12,0 6,5 74,3

Fusta imobles 1991 -2,3 -0,62 -4,2 -17,2 -6,0 -37,5 11,8 32,7 28,8 81,0
de fusta 1992 -17,3 -1,43 -7,7 -24,2 -27,7 -13,5 1,5 22,7 7,0 79,8
Arts gràfiques 1991 19,5 -1,15 6,7 9,7 -2,8 -13,7 14,3 18,0 14,0 55,2

1992 -3,8 -1,35 13,2 -2,0 1,7 -26,7 -1,0 18,2 2,5 53,3
Indústria 1991 2,0 -0,67 -0,3 11,5 4,7 10,3 12,7 31,7 20,7 41,7
farmacèutica 1992 5,2 -0,21 3,3 3,7 10,5 -10,7 -0,5 22,5 7,2 46,8

Química 1991 32,5 -2,40 8,8 34,8 -1,8 -59,3 -24,3 44,3 38,0 25,7
domèstica 1992 20,8 -0,07 5,0 26,3 -9,0 -19,0 10,5 39,7 42,8 26,2
Productes metà1.1ics 1991 -17,7 -0,87 10,2 -19,2 -2,3 -61,5 7,0 11,7 2,8 77,5

1992 -8,7 -0,88 11,5 -15,8 -9,7 -32,8 8,0 1,2 -15,2 63,2

Maquinària i 1991 1,3 -1,40 33,8 -7,3 6,0 -46,2 -4,0 27,3 20,2 75,0
material elèctric 1992 -1,3 -0,38 29,7 -10,0 2,7 -51,3 -13,7 21,2 11,2 71,3

Material electrònic 1991 5,0 -0,54 17,8 -12,7 -2,7 -43,7 -9,2 26,8 52,2 47,3
1992 5,7 -1,81 -8,3 -16,5 5,8 -45,8 -48,5 6,0 18,3 40,0

Automoció 1991 3,3 1,89 2,0 44,8 28,7 0,2 7,7 74,3 82,3 30,2
1992 0,3 -0,74 8,5 -29,8 10,5 -32,5 -12,3 39,2 37,8 52,5

Total indústria 1991 -2,5 -0,16 17,2 2,7 -1,7 -36,2 4,3 27,2 25,0 58,8
1992 -9,2 -1,01 15,5 -14,0 -4,3 -41,2 -2,8 13,5 6,3 65,2

Les dades són mitjanes deis sa dos bimestrais, amb Iexcepcm del nivell d'ocupació (mitjanes de variacions), de la debilitat de la demanda (mit anes de percentatges).
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la COCINB.

Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial l'any 1992
a la província de Barcelona.

Reprenem un cop més l'anàlisi anual de l'evolució dels ritmes
de creixement d'aquells sectors industrials amb una presència
més notòria a Barcelona i àrea metropolitana. Aquesta anàlisi
es basa en l'explotació de les enquestes de conjuntura industrial
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Bar
celona, de les que, periòdicament, publiquem els resultats refe
rits al conjunt d'empreses localitzades a la província de Barcelo
na.

Amb aquest tractament conjunt dels resultats de les sis en

questes bimestrals, es vol sintetitzar en una sola dada l'evolució
de tot un any i fer possible la seva comparació amb la d'anys
anteriors. Caldria recordar que aquest tractament anual es va
iniciar el 1989 i els primers anys de la sèrie es poden consultar al
número 14 de BARCELONA.ECONOMIA.

Per evitar lectures incorrectes a qui no estigui familiaritzat
amb la presentació de resultats de les enquestes, cal dir que les
dades d'aquesta síntesi són mitjanes dels saldos bimestrals, i la
seva millor interpretació s'obté de la seva comparació amb les
mateixes dades d'anys anteriors. En cap cas té sentit fer-ne una
lectura de termes absoluts.

Durant el 1992, el conjunt de la indústria barcelonina
ha registrat un notable empitjorament de les seves ratios
bàsiques d'activitat.

L'anàlisi de l'evolució de les principals magnituds de les em
preses industrials de l'àrea econòmica de Barcelona al llarg del
1992 en relació amb la trajectòria de l'any anterior, posa de re
lleu que són ja pocs els sectors que no passen per una conjuntu
radifícil. I són menys encara els que poden presentar una ten
dència mínimament positiva. També és cert que en termes
d'activitat industrial, la segona meitat d'any ha registrat uns rit
mes de creixement notablement més fluixos que uns mesos

abans.

41



Conjunt indústria
30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60 1988 1989 1990
1

1992
— Producció Vendes interiors — Vendes exteriors
— Preus de venda Cartera de comandes

Font:Elaboració pròpia. Tots els gràfics d'aquesta secció s'han elaborat amb dades de la COCINB.
Els valors grafiats són mitjanes mòbils de 6 bimestres.

A diferència del que dèiem ara fa un any, quan l'heterogeneï
tat de les evolucions sectorials permetia ser moderadament opti
mista malgrat els primers símptomes inequívocs de recessió, és
difícil trobar un sector que presenti un nivell d'activitat més po
sitiu que un any abans. En tot cas es pot parlar de sectors amb
unes taxes de creixement encara positives, d'altres en què mal

grat una evolució negativa, la seva pèrdua de ritme no ha estat

tan acusada com la de la mitjana de la indústria i un darrer grup
d'activitats amb una pèrdua de dinamisme superior al del con

junt de la indústria.

En aquest grup destaquen els sectors del Tèxtil, la Pell, calçat
i confecció, la Fusta i mobles de fusta, i fins a cert punt, el de
Productesmetàllics. Entre els sectors amb un comportament
comparable al del conjunt de la indústria hi ha les Arts gràfi
ques, el de Maquinària i material elèctric i parcialment els de
l'Automoció i Material electrònic. Amb un comportament clara
ment més positiu que la mitjana de la indústria hi ha l'Alimen
tació, la Indústria farmacèutica i la Química domèstica.
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Disminueix el volum de producció industrial, com
a conseqüència d'una notable reducció del nivell de la cartera

de comandes i de les vendes en el mercat interior.

Una demanda que a mesura que passaven els mesos acusava

símptomes creixents de feblesa, juntament amb unes quotes de
mercat intem cada dia més disputades per una competència es

trangera afavorida fins ben entrada la tardor per una pesseta so

brevalorada, són algunes de les principals raons que els empre
saris alleguen per justificar la pèrdua de dinamisme de la
indústria barcelonina. Les exportacions, malgrat l'evolució nega
tiva del conjunt de l'any, han reaccionat moderadament a l'alça
a final d'any.

Aquest decreixement dels volums de producció i vendes ha
incidit directament en la capacitat utilitzada i en els volums
d'ocupació, reforçant la tendència a la baixa iniciada dos anys
abans. Aquesta progressiva pèrdua de quota demercat ha forçat
un descens dels preus de venda que, en combinació amb una

menor facturació, una estructura de costos força inelàstica i un

esgotament de la capacitat d'endeutament de les empreses, ame

naça seriosament la viabilitat d'una part del teixit industrial.
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Possiblement l'evolució de l'Alimentació i la Química domèstica
hagi estat la nota més destacada del període.

En tot cas però, aquests dos sectors —a més de la Indústria
farmacèutica— han aconseguit salvar l'exercici gràcies a les ele
vades taxes de creixement registrades durant el primer semestre.
A partir del setembre, la seva evolució s'ha ajustat força més a

la del conjunt de la indústria.

L'evolució dels estocs i de la cartera de comandes explica
parcialment l'atonia en termes de producció que han viscut
la majoria de sectors industrialsdurant els primersmesos
d'enguany.

L'augment del nivell d'estocs al llarg de l'any i una cartera de
comandes que perdia força a mesura que passaven els mesos

apunten a un 1993 escassament optimista. El procés de devalua
ció de la pesseta ha estat, ara per ara, el principal argument que
ha permès millorar les expectatives de negoci de les indústries a

curt termini, ja sigui per l'augment de competitivitat via tipus de
canvi que incorpora els productes autòctons en alguns mercats
exteriors, com per l'augment de preus que comporta per a una
part dels productes estrangers en el mercat espanyol.

Ocupació (variació%)

0

-2
1988 1989 1990 1991
- Total indústria
- Arts gràfiques

Alimentació

Fannacèutica

1992
— Tèxtil

Automoció

En tot cas, el previsible impacte de les devaluacions sobre les
exportacions espanyoles possiblement s'ha sobrevalorat, ja que
la situació de recessió que viuen algunes de les principals econo
mies europees i alhora clients tradicionals dels nostres productes
provocarà que no es puguin aprofitar del tot els avantatges de
competitivitat via preus que a curt termini comporta tota deva
luació.
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La conjuntura industrial albimestre març-abril del 1993

Presentem en aquest número els resultats de les enquestes de
conjuntura industrial corresponents als bimestres de gener-fe
brer i març-abril d'enguany. L'anàlisi se centrarà bàsicament en
l'evolució d'aquest darrer període.

Com és habitual, aquests resultats es refereixen a una mostra

d'empreses ubicades a la província de Barcelona. Només es pu
bliquen els resultats d'aquells sectors manufacturers amb una

implantació significativa a Barcelona i resta de l'àrea metropoli
tana, que és, en definitiva, el nostre àmbit de referència bàsic.

La primera impressió que hom té dels resultats globals que
reflecteixen les enquestes, és de crisi generalitzada a la majoria
de sectors. Especialment si es comparen amb els d'un any abans.
En una edició anterior remarcàvem que ja a principi del 1992
els industrials tenien, entre d'altres, dues preocupacions priorità
ries: la feblesa creixent de la demanda interna—especialment
de productes intermedis i de béns de capital— i una competèn
cia estrangera igualment creixent que buscava consolidar posi
cions de cara al 1993 aprofitant la sobrevaloració de la pesseta.
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L'atonia de lademanda interna es compensa parcialment amb
una major vocació exportadora. S'hauria d'aprofitar aquesta
conjuntura per consolidar la presència a l'exterior.

Un any després, aquests factors continuen sent cabdals però
amb unes versions corregides. D'entrada, la feblesa de la de
manda esmanté al nivell dels darrers mesos de l'any passat. A
l'atonia de la demanda intermèdia de les empreses s'hi ha afegit
progressivament la davallada de la demanda privada de consum.

Contràriament, les exportacions s'han vist afavorides per les
dues devaluacions de l'any passat i han servit per compensar
parcialment la davallada de les vendes interiors. Malaurada
ment, la recessió econòmica de la majoria dels mercats de desti
nació dels nostres productes ha impedit una major expansió de
les exportacions.

La competència estrangera en el mercat local continua sent

un dels factors principals a l'hora de limitar el nivell d'activitat
de les empreses autòctones. A diferència d'un any abans, i espe
cialment com a conseqüència de les devaluacions, sembla que
aquesta pressió per les quotes de mercat intern s'ha temperat
momentàniament. En aquest sentit també hi juga el fet que
l'empresa autòctona va assumint la inevitabilitat d'aquest nou
marc de competència.

El resultat de la combinació d'aquests factors ha estat un

alentiment dels ritmes de creixement de la producció, acompa
nyat d'una reducció significativa dels volums d'ocupació i de la
capacitat productiva utilitzada. Totplegat ha incidit en una dis
minució dels preus de venda, producte tant de l'evolució dels
preus de les exportacions com del progressiu augment de pro
ductivitat aparent que van aconseguint les empreses a mesura

que ajusten la capacitat productiva utilitzada a la demanda efec
tiva.

Les expectatives a curt termini no apunten canvis destacables
en la situació actual. En tot cas, la devaluació del maig passat és
un element que les enquestes no recullen i que hauria de tenir
una influència positiva en l'evolució de les exportacions i en una

menor pressió de la competència estrangera en el mercat local.
Les expectatives sobre el nivell d'ocupació continuen sense re
cuperar el to positiu.



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 (°/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 (`)/0)
10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

Igual
Saldo

50

14
45

3

23
—48

29

8
30

—46
37

—29
40
4

Variació en % —0,37 —0,78 —1,35 —2,72 —1,15 —2,4

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo
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19

36
—4

20
—50

21

6

26
—47

37

11
36

—9

19 22

—52 2
25

—49

28 37

—36

24
—42

7

28
—8

48

16
48
2

36
—44

34

17

35
—21

42

—12
39
21

75
2

87

—8

88

—3
86

—6

85

—9

64
—4

73
—7

No n'hi ha mai
Normals
Saldo

Normal
Saldo

3

69
14

3

64

17

3

65
15

3

62
17

4

60
20

3
59

22

3

59
19

60

—32

53

—36

48

—48

42

—46

35
—59

34

—62
30

—58

51 53 58 57 55

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

63
23

45

—12

44

28

52

—18

57

—2
57
11

59

58
25

45

—5

37

34
46

—21

44

9

47

27

52

11

57

24

52

—14

82
12

68

—10

84
—1

63
—27

55

12

51

—16

88
1

61
—32

75

12

60
—39

47
—1

60

17

56
0

57

20
69
10

77

0

52

—43
48

—39
45

—46

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 82,5 82,8

E) Factors que impedeixen unaugment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda 73
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 1
— Insuficiència de l'equip productiu 2
— Dificultats de finançament o tresoreria 5
— Competència estrangera 19
— Altres causes 8

79,8 79,1 78,3 72,3 73,0

60
1

2

5
16
6

59
1

1

6

17

9

69
1
1

6

20

7

70

0

0
7

20

7

68
0

0

7

20

8

67

1
0

6
17
9

Font: Tots els quadres de les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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Alimentació (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/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 (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitz
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor
— Competència estrangera
— Altres causes

1992 1993

27

50
18

28

13

0

-

34

53
Igual
Saldo

3030
48

19

–3

61
–9

Variació en % 1,79 3,64 1,92 –2,90 –4,65 1,83 –1,18

Igual 43 19 17 8 26 39 31

Saldo 37 42 37 6 21 3 62

Igual 12 17 20 8 26 41 34

Saldo 65 47 36 5 21 2 59

Igual 39 79 76 33 67 79 67

Saldo 44 14 6 62 17 –14 25

Igual 77 94 95 98 86 72 88

Saldo 15 3 5 2 12 27 11

Normal 39 54 46 56 58 62 50

Saldo –59 –46 –54 –35 –42 –38 –33
.

Dies 32 33 33 31 34 37 35

Manteniment 78 23 18 17 51 39 37

Saldo 20 42 –9 –43 –23 42 40

Manteniment 75 25 21 25 40 39 43

Saldo 23 52 –11 –47 –11 46 48

Manteniment 41 20 21 18 38 42 76
Saldo 59 71 –44 –58 –34 58 13

Manteniment 61 88 92 49 60 74 89

Saldo 39 11 8 48 40 26 11

Manteniment 63 46 43 81 83 67 70

Saldo 37 22 –42 –18 –4 27 14

76,9 85,4 87,2 74,3 77,5 73,2 75,5

26 57 55 66 67 52 63

ida 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0

;ria 0 0 0 1 0 2 1

3 2 3 3 2 8 2

4 3 33 11 1 3 3

És un dels pocs sectors considerats que presenta unaevolució
moderadament positiva dels principals indicadors d'activitat
amb l'excepció del volum d'ocupació. Es detecta una lleu recu

peració de la producció i de les vendes, fet que permet mantenir
la capacitat productiva utilitzada al nivell d'un any enrera.
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Les expectatives a curt termini revelades pels empresaris són
molt optimistes si es considera el nivell de la cartera de coman

des al final del bimestre i l'escassa capacitat de la demanda. De
fet, la feblesa de la demanda és l'únic factor que el sector consi
dera determinant a l'hora de plantejar-se augments de produc
ció.



83,0 74,0

62

5

57
7

56
2

89

-2

72

-27

70

-15

63

-13

47

2

60

5

30

-69

55
-41

59

7
-73

52

49
-17

-1,05

41

-11

42
-11

48

-21

84

-8

31

-35

-3,11

29

-35

30

-40

47

2

64

-30

Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/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

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

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (`)/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

64
2

1
4

47
13

L'evolució del sector durant el bimestre de referència és pràc
ticament un calc de la de períodes anteriors amb l'excepció d'un

augment de les exportacions. La resta d'indicadors —producció,
ocupació, vendes interiors, preus, cartera de comandes, etc.— es

caracteritzen per una accentuació de la tendència a la baixa d'un

any abans.

68
-22

14

-75

45

12
31

-56
45

-39

-1,41 -1,89 -2,04 -1,54 -1,51

40
-55

9

-81
33 27

-60

38

-44

37
-59

9

-82

31

0

29

-59

37

-52

60
-12

35

-47

40

23

23 54

-9

71

-18
77

-8
77

-10

74
-24

61

-18

33

-66

26

-73
29

-43
26

-74
10

-90

53 54 56 55 55

45

-40

51

19
55
-3

55

-28

59

-25

40

-32

45

27

51

7

47

-6
73
-8

36
-44

48

26
55

9

57

2

73

3

81
-14

79

5

66

13

55

11

63
1

58

-41

60
-40

59

-37

29

-69

43

-56

76,0 76,5 79,3 74,3 72,1

84

2

1

6

59
12

68

O

o

6

59

12

72

0
1

7

53

5

86

O

O

6
49

14

73

O

O
6

50

12

84
1

1

5
39

16

A curt termini no s'apunten indicis clars de millora. En
aquests cas però, on la competència estrangera és un factor de
terminant a l'hora de plantejar-se augments de producció, la
darrera devaluació ha de tenir un impacte positiu i força imme
diat en la disputa de les quotes de mercat local.
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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 elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) 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 (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitz
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor
— Competència estrangera
— Altres causes

((.1,1cle pi o\ inckik)

34 44 24 21 27 27 33Igual
Saldo —5 —29 —71 8 —60 —28 —43

Variació en % 0,32 —1,85 —4,61 —3,43 —1,80 —1,15 —7,46

Igual 25 27 27 17 17 17 29

Saldo 10 —52 —51 —1 —75 —2 —39

Igual 34 27 27 31 14 17 34

Saldo —8 —55 —51 4 —73 —3 —57

Igual 31 30 25 17 11 14 27

Saldo 21 —45 —50 26 —36 2 —6

Igual 63 95 73 90 96 80 81

Saldo 28 0 8 —5 —4 —13 —13

Normal 44 21 22 21 22 13 25

Saldo —36 —64 —62 —50 —73 —66 —52

Dies 77 68 60 65 72 54 89

Manteniment 68 64 64 48 63 46 48

Saldo 2 10 5 8 —21 —17 —9

Manteniment 60 48 41 47 21 26 40

Saldo —15 8 10 3 19 —4 —22

Manteniment 66 50 46 40 17 22 32

Saldo —30 3 0 18 —2 —20 —33

Manteniment 95 84 85 86 67 69 79

Saldo 5 —2 —4 14 16 9 —16

Manteniment 69 60 58 75 45 61 50
Saldo —17 —40 —42 —21 —44 —39 —50

80,2 81,2 81,0 79,5 83,9 79,3 77,0

78 69 79 69 79 82 90

ida 3 2 1 1 0 2 0
2 1 0 0 0 0 0

ria 7 9 8 11 0 6 17
15 25 28 39 23 38 41

2 14 4 3 0 1 5

S'accentua la tendència a la baixa iniciada un any enrera. És
dels pocs sectors que no ha aconseguit millorar la seva situació
via exportacions. Tant la producció, com les vendes interiors i

especialment l'ocupació, estan immersos en una forta recessió.
Els preus de venda es mantenen moderadament a la baixa.

48

La cartera de comandes continua disminuint de forma clara,
igual que la capacitat productiva utilitzada. Les expectatives a

curt termini no són gens optimistes. Una demanda agònica i la

competència estrangera són destacats com els factors responsa
bles d'aquesta situació. Les dificultats de finançament o tresore

ria comencen a generar problemes de viabilitat empresarial.



Fusta i mobles de fusta

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

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

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (Y0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades

58

34

56

36

31 47 30 65 77
-22 -53 6 -35 -15

0,53 -1,89-2,16

39

-32

0,97

48

-52

-2,18

30
6

-0,94

61

-39

72

-21

60

-32

61
-32

87
-4

99

55

26
42

-28
23

-77

37

5

62

-38

65
18

91

-3

30

-70

41

-40
66

-26

96

4
97

0

95

-5

99 99
-1

85
-11

65
4

53
-32

55

-45

19

-6

19

-10

4952 46 52 47 61

33

5

31

3

27

30

94

4

23
-11

48

61 85
26 4

56
28

87

-13

46

26
50
18

49

24

58

29

58

23
56
29

84

-16

45

25
49

22

85 80

12 8

58

29
84
-16

86

-10

48

25

87

13
95

3

94

-6

97 93
-7

93

-3

46
30

81

-2

95

-5

91 99

-5
66
-34

86
-14

89

-11

54

22

83,1 82,2 75,2 82,0 80,2

41

9

80

2

9

1

0

2

88 76 96 62 64
2 0 0 0 0
3 0 0 0 2
1 1 1 1 1
2 2 35 1 0
4 2 2 0 1

61

O

O

17

2

2

Els resultats de l'enquesta apunten a una Ileu reactivació dels
ritmes d'activitat del sector, sobretot per part de les exporta
cions. En tot cas però, la tendència continua sent decreixent
com ho indiquen els comportaments de laproducció, de l'ocupa
ció i de la cartera de comandes.

Les devaluacions han tingut un impacte positiu en la xifra de
negocis del sector i és d'esperar que aquesta influència esman

tingui al llarg d'aquest any. Així, si les dificultats de finançament
que pateixen moltes empreses del sector no ho impedeixen, s'es
pera una lleugera recuperació de la producció i de les vendes a

curt termini.
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Arts gràfiques ((_Ia(_Ies proviiicials

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitz
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor

— Competència estrangera
— Altres causes

Igual
Saldo

65
1

68
6

52
—45

54

7

55
—19

26

—12

61
19

Variació en % —1,03 —0,17 0,61 —3,30 —2,08 —0,98 —0,3

Igual
Saldo

68
6

62

15
54

—33
50
5

53
—12

43
—20

61
6

Igual
Saldo

67
8

62

17

60
—27

51

—3

52

—13
27
—8

62
7

Igual
Saldo

76
6

66

—1

64
—15

70

8
74

3

42

—50
71

8

Igual
Saldo

94

—2

91

—8

98

—1

87

—6
89

—11

70

5
88

—10

Normal
Saldo

80

—12

77

—16
65

—35
66

—34

51

—49

51
—38

64

—29

Dies 71 72 70 60 71 60 62

I

Manteniment
Saldo

61

34

46
18

46

49

78
—9

73
—11

69

1

74
9

Manteniment
Saldo

63

31

45

12

52
47

78

—13

67
—3

69
1

77
10

Manteniment
Saldo

87

—1

69

—5

73
25

63

—22

66
11

64

—7

83

0

Manteniment
Saldo

89

2

89

—5
91

7

77

2

80

—1

85
6

96

—4

Manteniment
Saldo

76

—10
84

—16

90

—10

75
—25

84
—11

62

—38

60
—40

ada

:ria

78,0 77,7 72,2 76,6 75,5 78,6 79,3

51

5

11
7

10

31

53

4

7

11

2

31

53
4

2

11

2

30

58
4

1

0
0

34

59

0

0

8
2

31

62
4

4

5

2

25

59

5

3
5

3
23

Aquest és un sector que fins fa ben poc havia mostrat un

comportament notablement expansiu. Durant el període de re
ferència sembla que ha reprès aquesta tendència, encara que no

s'ha de menysprear l'impacte puntual de la recent campanya
electoral. En tot cas, els preus de venda mantenen una certa

tendència a la baixa.
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A curt termini no es preveuen grans canvis, amb l'excepció
del manteniment de l'impacte negatiu sobre l'ocupació. Desta
car el lleuger augment detectat a la capacitat productiva utilitza
da i el manteniment de problemes gairebé estructurals a causa

dels condicionants de canvi tecnològic constant del sector i que
no es repeteixen a la majoria de sectors, com ara l'escassetat de

mà d'obra especialitzada i l'insuficiència d'equip productiu.



Indústria farmacèutica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
Igual1) Producció 32 52 43 52 50 27 47
Saldo 25 37 -44 40 -41 -19 22

2) Nombre de persones ocupades Variació en "Yo -2,40 -0,01 0,20 1,50 -2,68 -0,77 -0,24

3) Vendes totals Igual 36 39 43 15 25 27 30
Saldo 19 44 -55 30 -59 -6 41

4) Vendes en el mercat interior Igual 37 39 43 15 27 24 30
Saldo 26 44 -55 36 -60 -10 -1

5) Vendes en el mercat exterior Igual 40 48 46 43 54 57 33
Saldo 39 11 -41 40 -15 -33 6

6) Preus de venda Igual 99 79 100 86 100 63 77

Saldo -1 -21 O 14 O o -18

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 88 79 53 63 51 20 18

Saldo 0 -2 -47 19 -49 -80 -70

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 33 39 39 39 48 49 51

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment 85 55 46 84 72 78 85

Saldo 8 -31 46 O 2 21 0

10) Vendes Manteniment 59 29 46 41 40 60 57

Saldo 4 5 46 2 34 35 20

11) Cartera de comandes Manteniment 70 66 57 85 65 72 63
Saldo 27 -34 37 -3 -17 27 35

12) Preus de venda Manteniment 87 99 85 91 80 100 98
Saldo 13 -1 15 8 18 O 2

13) Ocupació Manteniment 88 92 94 97 78 61 57

Saldo 3 -2 -6 -3 6 -36 -39

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 78,4 80,9 71,0 82,2 82,0 77,8 79,5

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda 46 44 51 45 46 51 50
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 0 0 O O O O O
— Insuficiència de l'equip productiu 3 3 3 O O O O
— Dificultats de finançament o tresoreria 1 0 1 1 2 4 O
— Competència estrangera 1 2 2 1 2 2 O
— Altres causes 23 27 23 12 19 39 35

Juntament amb el de l'Alimentació, aquest és un dels sectors

que presenta una evolució més positiva en termes generals. No
més parcialment les seves vendes depenen de la conjuntura eco

nòmica i de la major o menor capacitat de lademanda. En rela
ció amb un any abans s'observa una recuperació de les vendes
juntament amb una sensible davallada dels preus de venda.
L'ocupació esmanté sense variacions destacables.

Mentre es manté el percentatge de capacitat productiva utilit
zada, augmenta lleugerament el període de treball assegurat
amb l'actual cartera de comandes. En conjunt, les expectatives a

curt termini no preveuen canvis significatius en cap sentit.
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Productes metàllics

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) Vendesen 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 (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)

Igual 72 14 10 30 6070 63

Saldo 9 1 —75 54 —46 —12 —12

Variacióen % 0,62 0,14 —1,90 —2,27 —2,72 —1,59 —1,60

Igual 50 70 14 13 26 13 65
Saldo —3 —7 —77 49 —47 —70 —14

Igual 48 67 11 27 25 7 7

Saldo 16 —13 —83 32 —49 —79 —53

Igual 69 69 8 17 35 61 19

Saldo —10 0 —79 62 —21 —3 41

Igual 49 95 98 91 85 74 37

Saldo 47 —3 0 —9 —9 —18 37

Normal 74 77 72 64 35 9 6
Saldo —22 —17 —19 —31 —59 —89 —92

Dies 43 43 41 40 58 47 38

Manteniment 73 25 30 78 57 70 26
Saldo 22 —51 53 —12 —2 —15 —57

Manteniment 73 28 26 27 44 22 25

Saldo 20 —45 60 —62 9 40 —37

Manteniment 75 28 87 26 47 70 32
Saldo 18 —46 —1 —70 —1 —11 —52

Manteniment 97 95 95 93 57 37 82

Saldo —2 —2 —2 —1 20 40 —14

Manteniment 82 88 90 78 52 67 66
Saldo —12 —12 —10 —22 —43 —26 —27

81,5 78,2 69,6 76,7 78,3 70,0 72,2

79 90 32 42 70 51 49

da 1 0 3 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0
ria 1 3 2 2 7 3 2

13 14 6 8 20 14 11

2 5 2 2 7 3 3

Aquest és un dels sectors amb una major representació al tei
xit industrial de la província. L'evolució del bimestre març-abril
s'ha caracteritzat per una lleugera reducció dels ritmes de crei
xement de la producció i de l'ocupació, afectats per una forta
devallada de les vendes interiors que només parcialment ha es

tat compensada per l'augment de les exportacions. La capacitat
productiva utilitzada s'ha mantingut molt per sota de la d'un

any abans.
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Les expectatives a curt termini —sense considerar els efectes
de la darrera devaluació— apunten a un manteniment de la si
tuació d'atonia, en concordança amb la pèssima evolució de la

cartera de comandes al llarg dels primers mesos d'enguany.



Maquinària i material elèctric U\ ci

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

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

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

40

36

28

45

26
48

38

33

71

-18

57
-41

47

46

35

43
38

45

20

95

-5

63
-37

64

0

0
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-75
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0
20
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34
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40

39
-25

23
-21
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-18

94

-6
89

-6

61

-24

56

13

38

-41

45

52

4

57

13

71
-21

93

-7

62

-29

77,7

38

-62

46

23
34

25
37

36
32

79

14

65

-35

76,8

37

-63

52

45
19

53

11

33

32

68
28

56
-44

76,7

28

-72

65

57

-23

38

-4

53

-23

58
8

22
-78

81,6

27
-73

71

72

-11

31

41

53

22

78

10

58
-42

80,0

75 75 68 78 75
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 4 6 5 4
10 4 15 20 6
4 5 3 0 21

-4,11

17

-10

19
-14

28

31

83

-3

23
-56

50

71

-16

75

-9

56
-24

68
-22

34

-66

75,8

84
0

0

1

6
17

La pèrdua de capacitat de la demanda ha impactat de forma
directa i immediata sobre les diferents produccions d'aquest sec
tor, especialment els productes de consum durador. Malgrat la
relativa expansió de les exportacions, la reducció de les vendes
ha incidit molt negativament sobre els volums d'ocupació i so
bre la capacitat productiva utilitzada.

Contràriament, la cartera de comandes tot i que acaba el bi
mestre a uns nivells inferiors als d'un any enrera, sembla recu
perar-se lleument en relació amb els mesos anteriors. En tot cas,
les perspectives apuntades de cara al curt termini no preveuen
canvis substancials, amb l'excepció d'una lleu recuperació de les
vendes, possiblement a remolc de la darrera devaluació.
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Automoció

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)
1992 1993

Igual 23 8 9 5 2 8 25

Saldo 65 88 –54 –45 –97 –50 61

Variació en % 0,54 –0,19 –0,27 –1,02 –3,54 –2,14 –2,68

Igual 22 6 25 5 20 5 21

Saldo 69 87 –70 –50 –79 –57 63

Igual 22 7 25 23 20 23 21

Saldo –59 51 –69 –69 –78 –75 64

Igual 24 7 26 5 24 6 25

Saldo 75 86 –69 –43 –69 –43 64

Igual 98 97 97 96 97 91 98

Saldo –2 –1 –3 –2 1 –5 –2

Normal 89 95 97 9 4 93 92

Saldo 4 –3 –3 –91 –96 –7 –8

Dies 43 56 57 55 48 55 56

Manteniment 28 77 73 6 6 12 33
Saldo 72 17 16 –58 67 80 63

Manteniment 28 74 31 6 6 12 28

Saldo 72 25 42 –54 67 83 62

Manteniment 13 92 92 86 6 11 13

Saldo 84 –2 –3 –13 74 78 81

Manteniment 35 35 96 95 8 36 38
Saldo 63 60 –4 –2 72 61 60

Manteniment 30 27 27 22 2 6 12

Saldo 62 –73 –72 –78 –98 –88 –88

89,0 89,9 88,0 84,7 81,1 68,3 69,4

24 96 32 97 37 96 36
[da 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 0 0 0
ria 1 2 4 2 20 20 19

18 21 22 19 23 22 22

0 2 2 2 0 2 0

Els resultats de les enquestes de conjuntura referits al segon
bimestre d'enguany no acaben de reflectir la situació de crisi de
vendes que ha viscut el sector d'ençà els darrers mesos de l'any
passat. S'ha d'interpretar que l'evolució positiva de producció i

vendes durant el bimestre de referència és una reacció tècnica a

la forta davallada d'aquestes magnituds d'ençà l'estiu de l'any
1992.

54

L'evolució de l'ocupació i de la capacitat productiva utilitza

da, juntament amb l'optimisme moderat que es desprèn de les
perspectives declarades, posen de relleu que la situació del sec
tor es manté, si fa no fa, sense canvis en relació amb els darrers
mesos.



II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (%)

Molt superior 0 0 0 O
Moderadament superior 33 10 19 O
Similar 44 30 52 34 1
Moderadament inferior 23 60 29 54
Molt inferior 0 0 0 12

O

Molt superior 0 0 2 O
Moderadament superior 14 0 4 O
Similar 48 33 60 27 —1

Moderadament inferior 38 63 30 67
Molt inferior 0 4 4 6

—2

Molt superior 0 0 o O
Moderadament superior
Similar

24
29

10
35

19

44
O
30

3

Moderadament inferior 47 55 37 58
Molt inferior 0 0 0 12

Mitjanes mòbils de tres períodes

111.90 1V.90 1.91 11.91 111.91 1V91 1.92 11.92 111.92 IV.92 1.93 11.93
— Pimes Ges — Particular Total

Notes metodològiques:
El valor totalde cada pregunta és 100 (equivalent al 100 per cent) 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'entitat/total oficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes lesrespostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestre immediatament anterior. Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la
tendència esperada per als propers trimestres— recullen les opinions perals dos trimestres segilents al de referència. Les respostes del trimestre immediatament posterior al 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 1993) ha representatel 90,1 per cent del totalde bancs i caixes operatius a la ciutat —segons nombred'oficines— mentre el percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un 75 percent del total i en gairebé el 83 percent de la mostra enquestada. Enel cas dels bancs el percentatge de
respostes obtingudes en relació amb el totalés del 61,7 per cent, mentre quepel conjunt de les caixes s'assoleix el 91,2 per cent.

L'enquesta de conjuntura financera vol reflectir les opinions
de directius i tècnics d'una àmplia representació dels bancs i de
les caixes d'estalvis que operen a la ciutat. Els resultats que es

presenten corresponen al primer trimestre d'enguany i també al
segon i al tercer quan la pregunta fa referència a la tendència
esperada. La recollida d'informació s'ha desenvolupat bàsica
ment durant el mes d'abril i principi de maig. En tot cas, abans
de la devaluació de la pesseta a mitjan maig.
A principi d'any, la demanda de crèdit bancari per part
del sector privat s'ha alentit notablement, en la línia
dels darrers trimestres.

L'evolució de la demanda de crèdit bancari per part del sector
privat —tant d'unitats productives com de famílies— durant el
primer trimestre d'enguany ha continuat la tendència de desce
leració de trimestres anteriors. Espodria parlar d'una evolució
generalitzada a la majoria d'entitats —cap enquesta reflecteix
una evolució positiva d'aquesta variable al llarg del trimestre— i
també per sectors de demanda o aplicacions previstes del crèdit.
De fet només es pot parlar d'intensitats diferents. Cal dir, en
termes globals, que les previsions avançades en acabar el 1992
sobre el comportament d'aquesta variable durant el primer tri
mestre d'enguany, s'han confirmat plenament.

Elmenor creixement de la demanda de crèdit durant el pri
mer trimestre d'enguany en relació amb el del trimestre anterior
adquireix encara més significació si es té en compte que es trac
ta —comja s'ha apuntat— d'un comportament comú als tres
grans grups de demandants de crèdit. Característica que es repe
teix per tercer trimestre consecutiu en els darrers tres anys. La
generalització d'aquesta variació es deu tant al moment d'escàs
creixement de l'economia de l'àrea com a un replantejament
dels criteris de concessió i renovació de línies de crèdit per part
de les entitats en un intent de controlar l'augment constant del
grau de morositat que suporten.
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Demanda de crèdit esperada (%)

Creixerà fortament
Creixeràmoderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

0
15

41

44
0

0
0
38
58
4

0

0
11

82

7

0 0 7 0 0 0 0
0 29 34 3 0 0 3

28 45 44 63 44 71 69
72 26 16 34 56 29 28

O 0 0 0 0 0 0

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

0

0
44

56
0

Oferta esperada de crèdit (%),

0

0
6

82
12

0
0

0

85
15

0 o 0 0 0 0 0

0 o 22 10 0 10 7

0 46 36 49 28 56 78

62 49 43 41 72 31 11

38 5 0 0 O 3 3

18 45 22 12 12

79 40 66 71 71

3 15 12 17 17

Sobrarà oferta 21

Es cobrirà la demanda 76

Existirà demanda insatisfeta 3

Les previsions a curt termini no contemplen un canvi significatiu
de tendència, amb l'excepció d'una lleugera recuperació de la

demanda de crèdit destinat al finançament de circulant.

Si hom considera que l'evolució del primer trimestre —pel
que fa a la demanda de crèdit bancari— reflecteix amb fidelitat
la situació de desceleració del creixement econòmic que viu l'e
conomia catalana, les previsions avançades pel sector financer
barceloní no conviden a pensar en unamillora significativa de la
situació, com a mínim fins a final de l'estiu. De forma general,
les entitats financeres han revisat a la baixa les seves previsions
sobre la demanda de crèdit a satisfer al llarg dels propers mesos,

especialment d'aquell adreçat al consum i a la inversió empresa
rial. El finançament de circulant i estocs de les empreses i en
menor mesura el crèdit hipotecari són les úniques aplicacions
que previsiblement registraran una certa recuperació. Possible
ment la devaluació delmes de maig i la posterior reducció dels
tipus d'intervenció aplicats pel Banc d'Espanya, a més de la
retallada de preferencials i de la «guerra» de tipus en el mercat

hipotecari, són factors que poden avançar i accentuar aquesta
recuperació de la demanda de crèdit.

58

El teixit productiu català ensopega ara amb problemes
d'insuficiència de recursos propis que no es van abordar

durant els anys d'expansió.

En tot cas, ni la conjuntura econòmica ni el preu del diner són
els únics responsables de l'atonia de la demanda de crèdit ban
cari. A aquests efectes ha guanyat validesa i actualitat l'afirma
ció que fèiem en números anteriors sobre la quota de responsa
bilitat que en aquesta situació té l'elevat nivell d'endeutament

que mantenen actualment empreses i particulars, generat bàsica
ment durant la darrera etapa de la fase alcista del cicle econò

mic, pel retardd'ajustar volums de producció a una competència
creixent i a una notable davallada de la demanda. Aquesta càr
rega —rellevant si més no en termes relatius— actua ara com un

llast i redueix les possibilitats d'aquests agents econòmics d'ac
cedir a nous crèdits i de fer front a les obligaciones contretes, en
un moment en què la seva capacitat de generar nous recursos ha
davallat notablement.

Aixó ha incidit directament en un notable creixement dels ni
vells de morositat que suporten les entitats financeres i al ma
teix temps, les obliga a reduir i seleccionar amb més rigor les
noves demandes de crèdit. Les previsions sobre l'evolució de la

morositat deixen entreveure que possiblement el pitjor ja ha

passat. De cara a l'estiu, els pronostics menys favorables es con

centren en el segment del crèdit empresarial, mentre que la mo

rositat entre els clients particulars, especialment en el segment
hipotecari, fiexionarà a la baixa. En tot cas es tracta d'una evo

lució estretament lligada a que les previsions a la baixa del preu
del diner es confirmin.



Sectors productius amb una demanda de crèdit important (%)
Inversió fixa Circulant

Construcció 38 26 34 34 21 37 28 35 24 25
Altres serveis 13 11 14 26 21 12 5 6 19 24
Serveis a les empreses
Comerç a l'engròs 1

1
1

2 7

1
20
10 5 3

5
5

3

10

7

19
Fabricació de maquinària i equip mecànic 17 20 12 7 2 8 4
Tèxtil 4 2 1 2 18 9 6 4 7
Fabricació de productes metà1-lics 2 1 5 1 5 16 10 5 3
Restauració i hoteleria 9 3 3 2 1 3 5 1 10 5
Altres indústries manufactureres 1 3 1 4 1 1 1 1
Química de consum i farmacèutica 6 7 7 5 3 4 3 4 1 1

Comerç al detall 1 1 3 1 1 3 3 4 5 1
Fabricació de vehicles i altre material transport 2 1 8 2 1 15 14 4
Alimentació, begudes i tabac 4 1 4 1 3 4 1 4
Química de base i per a usos industrials 6 1 3 — 2 3 2 1
Resta sectors 19 91 2 3 11 6 4 1

Sectors productius amb un creixement important de la demanda de crèdit (%)

Construcció 21 15 13 25 28 20
Altres serveis 9 8 13 12 26 18
Serveis a les empreses 3 3 7 3 5 16
Energia i aigua 1 1 3 11
Fabricació de maquinària i equipo mecànic 6 17 23 11 6
Comerç a l'engròs 5 4 4 4 6
Fabricació de productes metàl•lics 2 1 7 1 5
Cuir, calçat, vestit i confecció 3 8 3 4
Fabricació de vehicles i altre material de transport 2 9 3 10 3
Altres indústries manufactureres 4 4 6 2
Restauració i hoteleria 11 1 1 1 2 2
Tèxtil 5 6 3 2 2
Comerç al detall 4 1 1 4 1
Paper, arts gràfiques i edició 1 10 1 1
Química de consum i farmacèutica 18 11 9 4 6
Química de base i per a usos industrials 6 3 2 4 1
Extractives i materials per a la construcció 1 14 3 2
Resta sectors 9 8 9 2 1 3

Pel que fa a ladistribució per sectors productius de la deman
da de crèdit bancari, i en funció del seu creixement durant el pe
ríode de referència, esmanté el predomini de la Construcció,
però en competència estreta amb el conjunt d'activitats tercià
ries incloses sota l'epígraf Altres serveis i amb la demanda gene
rada per les empreses de Serveis a les empreses. A un segon ni
vell, el sector d'Energia i aigua —format també per empreses
bàsicament de serveis— apareix com un demandant important.
En definitiva, es reafirma el paper de les empreses de serveis no

comercials com a clients d'actiu del sistema creditici barceloní,
amb un potencial de creixement notable. Amb el permís de la
Construcció.

Al llarg del primer trimestre, les possibilitats de les empreses de
molts sectors industrials —especialment petites i mitjanes
d'accedir a finançament bancari, s'han reddit notablement.

Les activitats estrictament industrials, especialment les immer
ses en una fase de creixement alentit i amb una escassa activi
dad inversora, s'han vist obligades a reduir la seva demanda de
nou crèdit bancari al mínim indispensable. Elmanteniment
d'uns tipus d'interès elevats i l'escassa predisposició de moltes
entitats creditícies a continuar augmentant el seu nivell de risc
en determinats sectors productius i alhora les seves ràtios de
morositat, han estat factors de pes que sense dubte, també han
contribuït a aquesta reducció de la demanda.
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Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)

7 35 0 o o 0 6 0 oHa crescut o creixerà fortament 4

Ha crescut o creixerà moderadament 39 76 40 38 62 22 58 53 26 23

S'ha mantingut o esmantindrà 50 17 20 32 38 78 42 36 65 43

Ha caigut o caurà moderadament 7 o 5 30 0 0 0 5 9 34

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

Ha crescut o creixerà fortament 3 0 16 10 0 0 11 15 10 10

Ha crescut o creixerà moderadament 31 65 63 28 13 32 60 66 42 26

S'ha mantingut o es mantindrà 66 35 17 57 58 64 29 10 43 35

Ha caigut o caurà moderadament 0 0 4 5 29 3 0 9 5 29

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

Preu esperat del crèdit (%)

0 7 10 o 0 oCreixerà fortament
Creixeràmoderadament 0 14 32 12 0 O

Es mantindrà 85 79 58 57 58 62

Caurà moderadament 15 0 0 31 42 38

Caurà fortament 0 0 0 0 0 0

Si centrem el nostre interès en els sectors productius que
mantenen una demanda de crèdit més important quant a volum,
s'ha d'esperar lògicament que comencin a reflectir-se les darre
res tendències manifestades a nivell de ritmes de creixement.
Així, la Construcció, tradicionalment el sector que mantenia,
amb diferència, el lideratge entre els demandants de crèdit ban
cari, comença a veure's pressionat per activitats terciàries molt
diverses com ara el conjunt de Serveis a les empreses i Altres
serveis pel que fa a la demada de crèdit destinat a inversió fixa,
i també pel sector del Comerç a l'engròs quan la demanda vol
satisfer la necessitat de circulant. La Fabricació de maquinària i
equip mecànic i el Tèxtil són els únics sectors industrials amb
una demanda de crèdit remarcable.
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Preu esperat del crèdit

1

0

-2

-3

Mitjanes mòbils de tres períodes

111.90 IV.90 1.91 11.91 111.91 IV.91 1.92 11.92 111.92 IV.92 1.93 11.93

Els canvis «estructurals» que reflecteixen aquests indicadors
són una conseqüència més de la transformació que mica a mica
es produeix al teixit empresarial de l'àrea metropolitana. La ter

ciarització de l'activitat productiva, ja sigui per la substitució

d'empresesindustrials per d'altres de serveis o simplement per
la segregació d'activitats que tradicionalment es desenvolupaven
de forma complementària al procés productiu estricte dins la
mateixa empresa industrial, és, en definitiva, un procés irreversi
ble per tal de dotar al teixit industrial d'una major capacitat
d'adaptació a la conjuntura i una major competitivitat.



Evolució, per tipus de col•locacions, del volum de recursos (%)
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Ha disminuït lleugerament 55 53 36 44 42 52 70 19 37 18
Ha disminuït sensiblement 4 5 4 7 9 5 4 7 0 9

Creixerà fortament 47 0 0 O 0
Creixerà moderadament 42 23 30 52 0
Es mantindrà 11 65 63 38 70
Caurà moderadament
Caurà fortament

O
o

6

6
4

3
10
0

20
10

La pèrdua relativa de protagonisme de la Construcció s'ha
d'entendre com una conseqüència de la fase d'alentiment del
creixement que viu el sector després del període de forta expan
sió que visqué aquesta activitat a Barcelona durant elperíode
pre-olímpic. Abona aquesta hipòtesi el fet que sigui la demanda
de recursos per finançar circulant i no la destinada a inversió, la
que es mostri més

Des de la vessant del passiu del sistema creditici, la tipologia
de col.locacions-dipòsits més atractiva pels clients de bancs i cai
xes durant el període de referència han estat els productes ban
caris a termini i els fons d'inversió col•lectiva. El deute públic,
especialment a curt termini, i els dipòsits a la vista i d'estalvi
han estat també un bon refugi temporal per combinar liquiditat
i rendibilitat en un període marcat per la incertesa a tots els
mercats. De cara als propers mesos no s'esperen canvis en

aquest sentit, amb l'excepció d'una menor taxa de creixement
dels recursos col•locats en fons d'inversió. En tot cas, la darrera
devaluació i segons quin sigui el resultat de les eleccions gene
rals, pot modificar aquestes previsions. El mateix passa amb les
remuneracions d'aquestes collocacions. Així, que les previsions
del sector de cara al segon i tercer trimestres d'enguany, que
apunten a una sensible davallada de les rendibilitats monetàries,
acabin per materialitzar-se en més o menys intensitat, dependrà
molt del tipus de política econòmica que s'apliqui després de les
eleccions.

Si hom es fixa en el dinamisme dels diferents agents que ope
ren en aquest mercat a Barcelona, a banda de la tradicional po
sició dominant que ostenten les caixes catalanes i els bancs
d'àmbit estatal tant en productes de crèdit com de dipòsit, cal
remarcar l'evolució positiva del conjunt de bancs catalans en

grups d'àmbit estatal i, en menormesura, les caixes de la resta
de l'Estat en productes de crèdit. En aquest cas, sembla que la
política agressiva iniciada no fa pas massa temps per aquestes
entitats per tal d'obrir-se camí en el mercat barceloní, ha estat

contrarestada per la resta del sector.

En definitiva, l'evolució de la demanda de crèdit bancari per
part del sector privat durant el primer trimestre d'enguany a

l'àrea metropolitana de Barcelona reflecteix perfectament el
moment d'estancament de laproducció, degut en bona part, a
l'escassa capacitat d'arrossegament que revela la demanda i per
l'ajomament de molts processos d'inversió empresarial. Malgrat
això, però, es consolida la idea d'una significativa reducció del
preu del diner que pot afavorir un rellançament a mitjà termini
de molts projectes constructius per part del sector privat que
s'afagirien a l'esforç públic d'inversió en noves infrastructures i
equipaments.
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Tendència esperada, per tipus de col-locacions, del volum de recursos (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi 1 1» ri=irjutupl

...92 lx. . 93 tr.93 3r. lir
0 0 0 0 0 3 3Creixerà fortament 26 0 0

Creixeràmoderadament 16 41 3 29 28 42 72 74 74 74

Es mantindrà 53 59 56 65 67 37 28 18 23 13

Caurà moderadament 5 0 34 4 5 21 0 8 0 10

Caurà fortament 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0
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Tendència esperada de la remuneració de les col-locacions (%)
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• eksjt.5 vista d'estalvi Productes bancaris a terninn
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Dinamisme del mercat

Limació del dinamisme per als pròxims trimestres (°/0)
Mercat hancari Desintermediació

2n. tr. 92 3r. tr. 92 41. tr. 92 lr. tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr. 93 2n. tr. 92 3r. tr. 92 4t. tr.92 lr.tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr.93

36 2 28 4 0 4 22 8 7 4 3 O
48 92 65 59 67 85 32 90 78 69 71 84
16 6 7 37 33 11 46 2 15 27 26 16
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Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

Desintermediació

2n. tr. 92 3r. tr. 92 41. tr. 92 lr.tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr.93 2n. tr. 92 3r. tr. 92 41. tr. 92 lr. tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr. 93
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Dinamisme dels agents
!Entitats més dinàmiques i/o mercat de Barcelona (°/0)
En roductes de crédit 3r. tr.91 4t. tr. 9 1 ,,,

Banca d'àmbit estatal 32 33 32 26 28 31 32
Caixes catalanes 26 19 30 31 30 32 31
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 9 14 10 7 7 2 21
Caixes de la resta de l'Estat 5 2 10 13 19 26 10
Bancs catalans independents 16 26 11 9 8 6 6
Bancs estrangers 3 2 4 12 5 1 0
Financeres de consum 5 o 3 1 3 1 0
Societats hipotecàries 4 4 0 1 0 1 0

Bancs d'àmbit estatal 33 33 30 26 27 32 33
Caixes catalanes 29 29 29 30 32 30 29
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 7 12 10 3 6 4 14
Societats assessores, gestores, etc. 17 7 9 19 13 16 9
Bancs catalans independents 10 3 9 10 9 12 9
Bancs estrangers 1 2 3 6 6 2 4
Caixes de la resta de l'Estat 3 12 10 6 5 4 1
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Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici (31-111-1993)
Nombre d'oficines

Caixes

Barcelona 2.147 1.081 1.054

Resta prov. Barcelona 2.582 1.135 1.445

Resta Catalunya 2.059 895 1.074

Total Catalunya 6.788 3.111 3.573

Madrid 2.511 1.838 656

Resta prov. Madrid 1.052 705 342
Total Espanya 35.366 17.772 14.324

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

Var ació (%) 31-111-1993/31-111-1992

Resta

sistema

12
2
90

104

17

5
3.270

Total
sistema

0,4
0,6

—1,3
—0,1

2,9
7,1
0,4

Caixes
Resta

sistema

—1,9
—1,1
—5,4
—2,7

1,4
4,4

—1,4

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

7,2
12,9
2,2

0,0
—60,0

1,1
—1,9

0,0
25,0
3,0

El refredament econòmic i l'atractiu de col.locacions
alternatives fora del passiu bancari han frenat el creixement
dels dipòsits del sector privat.

Durant el primer trimestre d'enguany, el volum de dipòsits
del sector privat al sistema bancari a Catalunya ha crescut de
formamolt moderada si ho comparem amb el conjunt espanyol
i sobretot amb Madrid. De tota manera, l'escàs creixement d'a
quest primer trimestre es compensa a bastament amb el fort in
crement de trimestres anteriors, molt més moderats als altres
àmbits territorials. Així, la variació entre març del 1993 i març
del 1992 és més elevada a Catalunya: un 7,6 per cent d'incre
ment, contra un 5,6 per cent a Madrid i un set per cent al total
espanyol. Aquesta evolució està en consonància amb el fet que
el refredament econòmic s'inicià a gran part d'Espanya als da
rrers mesos del 1992 mentre que a Catalunya no arribà amb
contundència fins a enguany.A més, si tenim en compte que la
inflació es manté a unes taxes interanuals entre el quatre i el
cinc per cent, el creixement real dels dipòsits és moderat en
comparació amb els trimestres anteriors.
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L'escàs nivell d'inversió, l'atonia del mercat interior i el clima
d'incertesa quant a creixement econòmic, perspectives del mer
cat laboral i del mercat monetari són alguns dels factors que han
frenat el creixement global dels dipòsits bancaris, fins a taxes

més en consonància amb la conjuntura econòmica i lluny dels
creixements elevats dels anys anteriors.Per altra banda, l'aug
ment dels fons d'inversió ha contribuït també a aquesta conten

ció del creixement dels dipòsits.

La demanda de crèdit bancari s'ha ressentit dels menors ritmes

de creixement de l'activitat econòmica i de l'augment dels ni
vells demorositat i insolvència que suporta el sistema financer.

Quant a l'evolució dels crèdits del sector privat al sistema
bancari, el moment de refredament econòmic marca la seva ato

nia: elmenor nivell d'activitat provoca una menor demanda de
crèdits per part de les unitats productives. Per altra banda, les
necessitats de finançament aliè tant d'empreses comde particu
lars xoca amb l'elevat preu del diner i l'increment de la morosi
tat, que fa que les institucions financeres es mostrin cautes a

l'hora d'atorgar nous crèdits.

Dins d'aquest marc, el volum total de crèdit del sistema ban
cari al sector privat a final de març d'enguany, a laprovíncia de

Barcelona, era lleugerament inferior al de tres mesos enrera. Al

conjunt d'Espanya, la situació és semblant, i les variacions inter
anuals no han deixat de disminuir trimestre rera trimestre des
de final del 1991.

A la vista de l'evolució que crèdits i dipòsits han mantingut,
se'n dedueix fàcilment que —tot i que esmanté per sobre de la

d'un any enrera— la relació crèdits/dipòsits ha disminuït durant

aquest primer trimestre. Si a aquest fet hi afegim la reestructu

ració que s'està produint al sistema financer —tant en bancs
com en caixes— quant a estratègies de mercat, fusions i reorga
nitzacions de cara a un augment de la competència en totes les

gammes de clients i productes i que, entre d'altres resultats es

reflecteix en la reestructuració de les xarxes d'oficines, el cert és
que el sector està en un procés de transformació profund de
cara a afrontar amb garanties el canvi de paràmetres que la unió
monetària europea implica.



Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
erritorial

Milers de milions de pessetes Variac ó (%)
Dipòsits/Oficina
(milions de ptes.)

31-111-1993/

Prov. Barcelona
RestaCatalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

7.373,5
1.711,3
9.084,8

8.882,8
42.641,7

7.549,9
1.789,5
9.339,4

8.976,1
43.436,5

7.647,2 7.924,0
1.800,2 1.814,6
9.447,4 9.738,6

8.959,5 9.116,5
43.945,3 45.165,1

7.958,3
1.820,9
9.779,2

9.383,5
45.644,7

0,4
0,3
0,4

2,9
1,1

7,9
6,4
7,6

5,6
7,0

1.566,8
820,0

1.337,4

2.595,0
1.210,4

1.682,9
884,4

1.440,7

2.633,6
1.290,6

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
territorial

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

Prov. Barcelona 5.287,6 5.467,4
RestaCatalunya 1.279,0 1.334,4
Total Catalunya 6.566,6 6.801,8

Prov. Madrid 9.169,1 9.315,7
Total Espanya 33.733,6 34.682,1

5.716,4 5.991,1
1.334,0 1.369,1
7.050,4 7.360,2

9.450,7 9.644,6
35.553,6 36.652,4

Crèclits/dipOsits

31-111-1992
territorial

31-111-1993
Variació o

31-111-1993/

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
TotalEspanya

0,717
0,747
0,723

1,032
0,791

0,742
0,768
0,747

1,037
0,795

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

3,5
2,8
3,3

0,5
0,4

Dins d'aquest marc, el nombre d'oficines de caixes d'estalvi
presenta un repunt a l'alça després d'haver disminuït des de fi
nal del 1991 fins quasi tot el 1992. A Catalunya, sembla haver
acabat la reorganització fruit de la fusió de les dues caixes prin
cipals. Paral•lelament, continuen implantant-s'hi caixes de fora,
el mateix que succeeix a la resta d'Espanya, on es detecta de
forma més clara que a Catalunya la política de creixement terri
torial de les caixes d'estalvi fora del seu marc tradicional.

5.904,6
1.399,2
7.303,8

9.733,5
36.267,2

-1,4
2,2
-0,8

0,9

11,7
9,4
11,2

6,2
7,5

1.123,6
612,8
966,7

2.678,7
957,6

1.248,6
679,6

1.076,0

2.731,8
1.025,5

Quant als bancs, esmanté en aquest primers mesos del 1993,
a Catalunya, un lleuger retrocés del nombre d'oficines, igual
com al conjunt d'Espanya, per la consolidació de les fusions dels
principals bancs. Únicament a Madrid sobretor a la provín
cia- n'augmenta el nombre d'oficines.
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Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç

1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4r. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993

lr. tr.

Milers de milions
de pessetes

Números índex
(1986= 100) .0

39,4 175,3 10,8 8,1
71,0 219,2 19,5 10,1
143,8 411,7 39,5 19,0
117,9 685,1 32,4 31,6

363,7 2.164,7 100,- 100,-
791,1 3.863,9 217,5 178,5
592,5 2.568,6 162,9 118,7
550,6 4.015,6 51,4 185,5
498,8 3.761,9 137,1 173,8

572,9 4.206,0 157,5 194,3
148,1 1.149,5
120,6 1.144,9
89,7 896,5
214,5 1.015,2

466,5 4.497,7 128,3 207,8
108,9 1.179,5
173,0 1.046,6
89,2 909,8
95,3 1.361,8

116,9 1.392,7

Font: Borsa de Barcelona i Borsa de Madrid. Elaboració pròpia.

Variació (%) Barcelona Madrid

lr. tr. 1993/1r. tr. 1992
1992/1991

7,4
-18,6

18,1
6,9
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Distribució de la negociació per operacions
en renda variable (°/0) (1992)

Mei Contractació

Madrid 83,0 59,1
Barcelona 7,3 27,9
Bilbao 7,8 9,4
València 1,9 3,6

Total 100,- 100,-

80,3
9,6
8,0
2,1

100,-

Els resultats empresarials poc prometedors no afavoreixen un

dinamisme del mercat de valors de renda variable. Únicament
les expectatives de reduccions dels tipus d'interès justifiquen
l'atenció dels inversors a la borsa.

Durant els primers mesos d'enguany, l'evolució del mercat
borsari espanyol s'ha vist condicionada per la crisi econòmica,
dins un clima de poques esperances sobre els resultats empresa
rials, l'evolució de la pesseta en el si del SME i les fluctuacions
dels tipus d'interès.

Tot i el creixement del vuit per cent del volum efectiu nego
ciat a la borsa de Barcelona durant els quatre primers mesos en

comparació amb el mateix període de l'any passat -avanç d'un
segon trimestre força expansiu-, cal matisar-lo pel fet que ha
vingut marcat per l'increment de negociació de valors de renda
fixa, afavorit per les expectatives a la baixa dels tipus d'interès.
Paral.lelament, la devallada de resultats per la qual travessen
nombroses empreses no és precisament un incentiu a augmen
tar-ne la contractació. Tanmateix, val a dir que el nivell de co

titzacions a alguns sectors que no depenen estrictament de la
conjuntura i la d'aquells que han vistmillorar les seves expecta
tives per les devaluacions està prou baix com per començar a

ser atractiu i generar una certa recuperació de la contractació.

Quant al paper de la Borsa de Barcelona dins del conjunt es
panyol, el procés de transformació que està sofrint tot el sistema
-entre d'altres factors, per la importància de la rotllana electrò

nica, i per l'increment de valors espanyols que cotitzen en bor
ses estrangeres- no permet de parlar com fins fa ben poc es

feia de quotes de mercat pròpiament dites. A més, si tenim en

compte que lamajor part de les societats i agències de valors
que pertanyen als principals bancs i caixes operen des de Ma
drid per una política de concentrar-hi totes les operacions i de
reducció de costos, el paper de Barcelona dins de les quatre
borses queda desdibuixat. Si agaféssim les operacions en renda
variable que no passen per la contractació electrònica, el paper
de la plaça de Barcelona estaria més en consonància amb la rea
litat i importància de l'economia catalana. A tall d'illustració,
presentem una taula amb la quota de cada borsa sobre aquest
mercat per al 1992, on es posa clarament de manifest la concen

tració de les operacions almercat continu a la borsa de Madrid i
la distribució més equitativa en les operacions de viva veu.



Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF*
Total mercat

1990

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1991

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

4t. tr.

1992
lr. tr.

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

1993

lr. tr.
2n. tr.

188.744
5.729
42.351
70.097

70.567

1.005.781
148.024
319.093

214.633
324.031

2.218.693
336.423
593.948
684.884
603.438

1.039.700
1.548.960

12.274

753
3.324
4.116

4.081

33.095
6.284

11.891

6.462
8.458

78.732

7.413
10.779

14.447

12.998

30.956

40.447

555
5.863
6.864
5.752

11.919
20.552

15.575
19.411

27.037
69.415
51.890
37.378

89.028
190.689

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

Volum contractat per tipus de producte (futur i opcions)
milers de contractes

2000

1500

1000

500

_rifl 1=1
1.90 11.90 111.90 IV.90 1.91 11.91 111.91 1V.91 1.92 11.92 111.92 N.92 1.93 11.93

= Bo nocional Mibor 90 Divisa

Variació (%)
Contractació

total Saldo viu

2n. tr. 1993/1r. tr. 1993 49,0 -

lr. tr. 1993/4t. tr. 1992 72,3 -

lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 178,2 -

30-VI-1993/31-111-1993 - 114,2
31-111-1993/31-XII-1992 _ 138,2
30-VI-1993/30-VI-1992 _ 174,7

Les tensions de lapesseta als mercats internacionals
i les expectatives d'una baixada dels tipus d'interès disparen
lanegociació de contractes al mercat de futurs.

Al llarg del primer semestre d'enguany, elmercat de futurs de
Barcelona s'ha mostrat comun dels més dinàmics de l'àmbit in
ternacional. Diversos factors han contribuït a aquest creixement
tan elevat, que ha permès passar de tot just 2,2 milions de con
tractes negociats al 1992 a quasi 2,6 milions en només els sis pri
mers mesos d'enguany.

Per una banda, l'inici de la negociació del bo a deu anys al
mercat de futurs de Londres a principi de març provocà una

retallada per part de Barcelona de les comissions de la societat i
dels dipòsits que exigeix com a garantia per operar. El volum de
negociació dels mesos posteriors confirmen el bloqueig de la
competència de Londres i el dinamisme i projecció internacional
que té el mercat de futurs i opcions de renda fixa de Barcelona.
L'abaratiment de preus hiha contribuït.

Parallelament a aquest fet, però, hi ha hagut dos altres fac
tors que han permès el dinamisme a què fèiem esment: les pos
sessions que ha sofert la pesseta al si del SME -que dugué a les
dues devaluacions de l'any passat i a la demaig d'enguany- i
les expectatives de la baixada dels tipus d'interès -que han es

tat més moderades i més retardades del que alguns agents pre
veien. Tots dos fets han provocat un augment fins ara descone
gut de contractacions de futurs i d'opcions per assegurar-se uns

tipus d'interès en un clima d'expectatives incertes.

No és menys cert que dia a dia, aquests nous instruments fi
nancers són més coneguts entre els inversors privats en general,
que, encara que modestament, també contribueixen a augmen
tar-ne la contractació.
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III. Consum, comerç i preus





7.748

Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Barcelona)

1984 92.130 n.d. n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137.309
1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456

1991 185.902 61.557 124.345
lr. tr. 43.627 11.517 32.110
2n. tr. 51.838 11.402 40.436
3r. tr. 43.950 10.227 33.723
4t. tr. 46.487 28.411 18.076

1992 192.843 79.213 113.630
lr. tr. 52.983 18.545 34.438
2n. tr. 56.230 17.006 39.224
3r. tr. 40.852 14.375 26.477
4t. tr. 42.778 29.287 13.491

1993
lr. tr. 33.048 16.924 16.124
2n. tr. 39.821 16.616 23.205

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COCINB. Boletfn de Estadística yCoyuntura. Diversosnúmeros.
A partir del lr. tr. del 1988, les dades són facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992 -29,2 -2,3 -40,8
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 -33,3 -5,7 -46,6

1992/1991 3,7 28,7 -8,6

El nivell de matriculacions del segon trimestre retarda
les previsions de recuperació. El decrement, però, no és
tan accentuat com al primer trimestre.

Les matriculacions de vehicles a la província de Barcelona al

segon trimestre d'enguany continuen amb unes variacions nega
tives en relació amb el mateix període de l'any passat, que refer
men la conjuntura delicada que viu el sector. Els resultats men
suals a mesura que passen els mesos obliguen a retardar l'inici
de la recuperació, tot i que al segon trimestre ja no es registren
davallades tant elevades com al primer trimestre. Previsible
ment, el tercer trimestre podria avançar ja símptomes de recu

peració.

L'evolució de l'activitat econòmica i en concret delmercat la
boral -en especial el nombre d'aturats i la precarietat dels llocs
de treball- i el manteniment del tipus d'interès a un nivell en
cara alt són dos dels factors principals que frenen l'adquisició de
nous vehicles. A més, un elevat nombre de compradors poten
cials prefereixen retardar llur decisió de compra a unamillora
de les expectatives amb l'esperança d'uns preus i sobretot d'un
finançament més barat. Per altra banda, les devaluacions de
l'any passat i en especial la darrera del mes de maig han encarit
els vehicles d'importació, tot i que els fabricants han intentat no
repercutir tot el seu efecte en elpreu final.

Matriculació de vehicles a la província
de Barcelona (milers)
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2n trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

1990 1 1 1991 1 1992 1993

Evolució de la matriculació de turismes
a Barcelona (milers)

lr. tr. 17.699 18.065 15.182 11.782 14.438
2n. tr. 18.041 20.450 15.955 14.148 14.229
3r. tr. 14.697 15.321 11.615 11.047 10.067
4t. tr. 17.406 16.961 11.271 12.602 11.452

Total 67.843 70.797 54.023 49.979 50.186

Font: Departament d'Estadística de l'A untament de Barcelona.

Variació (%)
lr. tr. 1993/1r. tr. 1992
1992/1991

-46,3
0,4

Paral•lelament a l'escàs nivell de les matriculacions, les baixes
de vehicles han evolucionat també en una tendència lleument
descendent, reflex de la decisió per part dels usuaris de retardar
la renovació de llur vehicle actual. Així, el saldo net presenta un

dels increments més suaus dels darrers anys.
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Evolució de la matriculació de ciclomotors (1986-1992)

Altes I4.496 5.204 I 6.174 8.441 9.461 9.584 8.539 -10,9

Font: Àmbit de la Via Pública. Ajuntament de Barcelona.

Evolució del cens de vehi clc pcr tipologies ( 1987-1992 )

-1•1111111•111111 -111hr

Turismes 634.865 77,1 703.010 71,6 719.533 70,9 2,4 13,3
Motos 95.521 11,6 136.362 13,9 147.134 14,5 7,9 54,0
Ciclomotors 28.895 3,5 60.814 6,2 65.991 6,5 8,5 127,7
Camions 30.398 3,7 36.755 3,7 37.970 3,7 3,3 24,9
Altres 33.129 4,0 44.258 4,5 44.615 4,4 0,8 34,7

Total 822.898 100,- 981.199 100,- 1.015.243 100,- 3,5 23,4

* Dadesestimades.
Font: Departament d'Estadística Municipal. Cens de Vehicles 1991 i 1987. Elaboració pròpia.

Distribució del cens de vehicles segons llur antiguitat (1991)

22,4 7,9 9,0 9,6 7,6 7,1 0,0Turismes 703.010 9,5 10,9 16,0
Motos 136.362 12,6 9,9 19,1 18,0 5,2 6,4 8,6 9,8 10,4 0,0
Altres* 81.013 16,2 11,7 10,5 14,1 6,5 8,2 8,6 8,1 7,5 8,6

Total 920.385 10,6 10,8 16,0 21,0 7,4 8,5 9,4 7,9 7,6 0,8

*Exclosos ciclomoto s.

Font: Departament d Estadística Municipal. Cens de vehicles 1991. Elaboració pròpia.

Cens de vehicles de Barcelona: continua augmentant
la importància de motos i ciclomotors. La renovació del parc
prossegueix, tot i que l'edatmitjana dels vehicles supera
la de lamajor part de països comunitaris.

A més de les dades habituals de matriculacions, presentem en

aquest número les dades del cens de vehicles de Barcelona del
1991 -quant a antiguitat i tipologies- i la previsió per al 1992.
Tambépresentem la matriculació de ciclomotors dels darrers set

anys.
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Els efectes de l'elevat nombre de matriculacions del 1987
ençà es fan palesos, i l'increment anual del nombre de vehicles
censats és força més suau al 1991 que no als anys anteriors. Tan
mateix, al 1992 s'assolirà amb tota seguretat la xifra d'un milió
de vehicles -ciclomotors inclosos- a la ciutat de Barcelona.
En aquest sentit, recordem que la base de càlcul és a partir de
l'impost de vehicles de tracció mecànica i que per tant és pressu
mible que el parc real de vehicles a la ciutat sigui més elevat,
pel fet que Barcelona presenta un superàvit de llocs de treball i

pel fet que un sector de la població està censada al lloc de sego
na residència tot i que roman la major part de l'any a la ciutat.

La moderació del creixement del parc de vehicles al 1992 s'ha
donat especialment en motos i ciclomotors, evolució normal si
es té en compte els increments interanuals tan elevats d'anys
anteriors: en la franja del 7-10 per cent per a les motos i de l'or
dre del 20-25 per cent per als ciclomotors. Quant als camions, el
refredament de l'activitat econòmica ha estat un factor determi
nant per frenar els creixements elevats del 1988 i 1989.



Distribució turismes i motos segons antiguitat (1987 i 1991)
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Amb aquestes evolucions, els turismes han anat perdent pes
relatiu sobre el total de vehicles any rera any, i representaran al
1992 el 71 per cent, quan tot just cinc anys enrera en concentra

ven el 77 per cent. Les motos i ciclomotors, per la seva banda,
han passat de significar un 15,6 per cent al 1987 a un 21 per cent

previst per .al 1992. Aquest creixement del parc de motos i ciclo
motors en els darrers anys s'ha vist afavoritper la reducció als
14 anys de l'edat mínima per a poder conduir ciclomotors i per
la popularització d'aquest mitjà en desplaçaments urbans en tot

tipus d'usuaris, per la maniobrabilitat i la facilitat d'aparcament.

La renovació del parc de vehicles prossegueix, tot i que enca

ra l'edat mitjana està per sobre de lamitjana comunitària. No
gensmenys, és rellevant que més del 40 per cent del parc—ci
clomotors exclosos— tingui menys de cinc anys d'antiguitat i un
62 per cent menys de deu. Aquest canvi es veu reflectit en el

gràfic corresponent, on es comparen per intervals d'edat les da
des del cens del 1987 i les del 1991 de turismes i motos. En el
cas dels turismes, a més, s'hi detecta l'envelliment dels vehicles
que al 1987 tenien entre deu i 14 anys i que al del 1991 passen al
segment de més de 15 anys d'antiguitat. En canvi, el segment de
turismes que al 1987 tenia menys de deu anys, s'ha anat reno

vant progressivament. En les motos, la renovació ha estat més

ràpida: al 1987 les que tenien menys de cinc anys representaven
tot just el 29 per cent del total quan al 1991 son més del 35 per
cent.

Tot i aquestes dades que reflecteixen un període de gran crei
xement de les matriculacions i de renovació del parc, tant Bar
celona com tot Espanya mantenen uns hàbits de consum dife
renciats dels dels països centrals de la Comunitat Europea, on
l'edat mitjana del parc de vehicles és molt més reduïda. Factors
de localització dels llocs de treball, de residència i comercials
—així com la bonança del clima mediterrani— expliquen encara

aquesta diferència.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a Barcelona

Total Estructura d'usos (Gwh)
'

r
•

1980 115,1 3.342,5 1.067,5 2.166,3 108,7
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5
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
lr. tr. 1.240,7 400,1 801,8 27,7
2n. tr. 1.222,3 401,4 794,0 27,0
3r. tr. 1.141,9 325,7 785,2 31,1
4t. tr. 1.188,0 303,9 841,0 43,0

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
lr. tr. 1.283,1 403,9 833,5 45,8

Font: Dades d'ENHER, FECSA iHECSA recollides i facilitades pel Departament
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (1)/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

lr. tr. 1993/1r. tr. 1992
1992/1991

-1,8
7,6

-4,9
6,5

-1,5
8,0

28,0
9,4
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Consum per usos comercials-industrials (Gwh.)
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El menor nivell d'activitat econòmica i labonança climàtica
moderen menys del que es podia preveure el consum
d'electricitat al primer trimestre de l'any.

Durant el primer trimestre d'enguany, el consum d'electricitat
ha experimentat una lleugera disminució en relació amb el ma
teix període de l'any passat. Tanmateix, aquesta reducció del
consum, a tenor de l'evolució de l'activitat econòmica, ha estat

més suau del que hom podia esperar, i en especial en el consum
per a usos comercials i industrials, que només ha disminuït un
1,5 per cent. Si hi afegim, a més, ladiferència de dies feiners en

tre ambdós trimestres, la variació no és rellevant.

Per la seva banda, el consum domèstic s'ha vist condicionat
per labonança climàtica i ha registrat una moderació més ac

centuada: un 4,9 per cent menys que al primer trimestre del
1992. Aquesta categoria, però, recull també el consum de tallers
petits i mitjans, l'activitat productiva dels quals ésmés sensible a

les oscil.lacions conjunturals que no pas la de les grans empre
ses. En aquest segment empresarial sí que es podria notar una
moderació del consum elèctric per l'alentiment de l'activitat
econòmica.

Tot i la moderació del consum, aquest continua situat a uns

nivells superiors als dels primers trimestres d'anys anteriors al
1992, i cal insistir un cop més en el període d'activitat econòmi
ca excepcional que visqué Barcelona al primer semestre de l'any
passat, i que desdibuixa el que seria una línia de creixement mo
derat però continu d'energia elèctrica, al menys per a aquests
primers mesos del 1993.



Consum de gasos

Consum de gas canalitzat

1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

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

1993

lr. tr.

1.802,3
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
910,5
717,1
377,8
520,0

2.626,0
971,9
732,0
389,7
532,5

952,3

100,-
94,4
101,0
105,8
112,3

109,2
115,6
113,6
118,8
121,4

140,1

145,7

995,3
994,4

1.019,1
1.075,2
1.150,2

1.125,1
1.203,7
1.197,2
1.269,7
1.316,2

1.535,2

1.615,0

Font: Catalana de Gas, S.A. Dades recol ides pel Departament d'Estadística de
l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada
per Barcelona. Economia.
Nota: les dades relatives al consum de gas butà-propàno són disponibles des del 1990.
Per a consultar-ne la sèria històrica, remetem als números anteriors de la revista.

Variació (°/0) Gas canalitzat

lr. tr. 1993/1r. tr. 1992
1992/1991

-2,0
4,0

El refredament de l'activitat econòmica i labonança
de l'hivern marquen l'evolució del consum de gas canalitzat
del primer trimestre de l'any.

Durant el primer trimestre d'enguany, el consum de gas cana
litzat a Barcelona se situa lleugerament per sota del mateix pe
ríode de l'any passat. Les principals causes d'aquesta variació
són, per una banda, les condicions climàtiques i per altra, el me
nor creixement de l'activitat productiva.
En efecte, aquest hivern ha estat de temperatures suaus, força

més elevades que les d'hiverns anteriors, fet que ha influït nota
blement en elmenor consum de gas. Para•elament, als primers
mesos de l'any s'ha confirmat la desceleració del creixement de
l'activitat productiva, desceleració que es veu corroborada, entre
d'altres factors, per la contenció del consum elèctric, del tràfic
de mercaderies pel port i per l'evolució de les principals varia
bles del mercat de treball. Aquesta moderació del creixement és
especialment palesa en la indústria, sector en què la contracció
de la demanda i de la inversió no han permès de mantenir el rit
me de producció de trimestres anteriors.

Consumde gas canalitzat
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Tot i aquests resultats poc optimistes, el consum de gas cana
litzat se situa encara per sobre del nivell del primer trimestre
del 1991 i dels anys anteriors. Per altra banda, el nivell de con

sum per habitant no deixa d'augmentar, i s'ha arribat a multipli
car per 1,5 en els darrers vuit anys. La pràcticament total cober
tura territorial de la xarxa i l'ús més intensiu que es fa del gas
natural—tant en la indústria com en ús domèstic, especialment
en calefacció— són dos factors clau que expliquen aquesta evo

lució creixent.
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Preus de consum

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

103,2Gener
98,6 103,2

Febrer 103,2*
99,2 103,2*

Març 103,7*
99,6 103,6*

Abril 104,2*
99,5 104,0*

Maig 104,5*
99,7 104,3*

Juny
99,7

Juliol
100,0

Agost
101,0

Setembre
101,8

Octubre
101,9

Novembre
101,9

Desembre 102,2
102,2

Font: INE.
*Dades provisionals.

Variació (°/0) lr. trim. 93 gener-maig
maig 1993/

maig 1992

Prov. Barcelona 1,5 2,3 n.d.

Catalunya 1,5 2,2 5,4
Espanya 1,4 2,1 4,6
Prov. Madrid 1,0 1,6 4,4
CE 1,2 n.d. n.d.

Els preus esmoderen a tot l'Estat i es redueix el diferencial
amb els de la CE.

La nova base del càlcul del 1992

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem les
dades definitives de l'índex de preus de consum per a la ciutat
de Barcelona i Espanya calculat amb la base del 1983, i que aca

ba al desembre del 1992. A partir d'enguany, la metodologia de
càlcul canvia, així com l'any base que passa a ser el 1992. Ma
lauradament, el nou càlcul no manté l'índex de preus per a la
ciutat de Barcelona, i l'àmbit més proper és el provincial. El càl
cul per comunitats esmanté, i es publica també l'increment per
tipologies de productes per a cada comunitat. Així doncs, a par
tir d'aquest número podem mantenir les sèries històriques per a
Catalunya i per a Espanya -tot i tenint en compte que la base
de càlcul és diferent a partir del 1993- però no per a Barcelo
na. Per altra banda, no es disposa de sèria històrica referida a

l'àmbit provincial. Complementàriament, presentem a partir
d'aquest número el desglossament de PIPC per components per
a Catalunya i per a Espanya, permetent així una anàlisi més
acurada.
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IPC acumulat anual 1993
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Com a marc de referència, publiquem una taula addicional on
figuren les ponderacions per articles amb l'antiga base del 1983

per a Espanya, Catalunya i Barcelona, així com per a Espanya
amb la nova base del 1992. En aquest sentit, a part del canvi del
pes relatiu de cada article, cal assenyalar com a principal nove
tat metodològica la no inclusió en l'actual base de l'habitatge de
lloguer.

Quant als resultats de l'IPC als primers mesos d'enguany, cal
destacar una homogeneïtat d'increment dels primers mesos en

tre Espanya, Catalunya i la província de Barcelona. En l'acumu
lat de gener a maig, Barcelona i Catalunya se situen en un 2,3 i

un 2,2 per cent respectivament i Espanya en un 2,1 per cent.

Si bé l'acumulat anual és molt homogeni entre els diferents
àmbits territorials, la taxa interanual encara presenta algunes di

vergències que es van llimant, pel llast que arrossega Catalunya
del 1992, en què l'increment de preus es veié afectat per la pres
sió amb motiu dels Jocs i el nivell d'activitat econòmica que es

mantingué fins gairebé als darrers mesos de l'any.Així, la varia
ció interanual de maig a maig és del 5,4 per cent per a Catalu
nya i del 4,6 per cent a Espanya. Aquesta taxa, tot i els efectes
estacionals, és sensiblement inferior a la del total del 1992 i per
met de mantenir les esperances de previsió de creixementmo
derada. Tanmateix, els darrers canvis en lapolítica monetària
-en especial la devaluació de maig- poden modificar significa
tivament aquestes expectatives, en especial !'IPC de productes
energètics -que se situa almaig a una taxa interanual del 6,2
per cent- i afectar de forma indirecta la inflació subjacent
-una taxa interanual del 5,8 per cent al maig- per la necessitat
d'haver de repercutir en el preu final l'augment dels costos que
se'n deriva.



Índex general de preus de consum (Base 1983, dades definitives) (Barcelona/Espanya)

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

115,7
116,3
116,0
117,2
116,8
117,9
118,6
119,1
118,3
119,5
118,5
119,3
119,5
120,0
119,7
120,2
121,0
121,5
122,0
122,1
123,5
123,0
124,2
123,6

128,4
127,1
128,8
127,7
129,1
128,1
129,7
128,4
130,2
128,8
131,2
129,9
132,3
131,3
132,4
131,6
134,3
133,0
134,6
133,5
135,2
133,2
136,2
133,8

137,5
134,8
138,4
135,4
139,1
136,1
139,1
136,4
139,4
136,3
139,6
136,3
140,8
137,7
140,3
137,6
142,2
138,9
143,4
139,7
143,4
139,4
144,2
139,9

145,0
140,7
145,2
141,2
145,6
142,2
144,6
141,7
144,9
141,6
145,0
142,2
146,3
144,1
147,1
145,6
149,3
146,8
150,1
147,0
150,1
146,9
151,8
148,1

153,5
149,6
153,1
149,9
153,7
150,8
154,3
151,3
155,1
151,5
156,2
152,4
158,5
154,8
158,9
155,2
161,5
156,9
162,0
157,4
163,2
157,7
164,0
158,3

166,1
159,8
167,6
160,8
168,4
161,4
168,3
161,8
168,3
161,8
169,1
162,3
170,8
164,4
171,1
165,2
173,6
166,9
175,9
168,4
175,6
168,2
176,2
168,6

179,7
170,6
179,1
170,4
179,3
170,9
179,1
171,3
180,7
171,8
181,3
172,3
183,1
174,4
182,3
175,1
185,1
176,5
186,3
177,6
189,5
177,9
192,6
178,0

195,6
180,8
197,5
182,0
197,6
182,7
197,3
182,5
197,5
182,9
198,6
182,9
198,8
183,5
199,7
185,2
202,8
186,7
202,9
186,9
204,0
186,9
204,7
187,4

Font: INE.

IPC per components
Catalunya Espanya

u

'

• ,
.

'

. ,.■ • •

Alimentació -0,2 -0,2 1,9 0,7 -0,1 -0,1 0,8 1,3Vestit 0,4 1,3 3,9 4,7 0,4 1,4 4,9 5,3Habitatge 3,0 4,1 7,9 6,3 2,8 3,8 6,7 5,8Parament llar 1,6 2,5 5,9 5,8 1,2 1,8 5,0 6,2Medicina 2,9 5,6 7,0 10,
'

1,9 3,0 5,0 8,7Transport 2,3 3,4 8,1 10,8 2,1 3,3 7,2 9,6Cultura 1,7 2,3 6,5 8,1 1,4 1,9 6,4 8,2Altres 2,5 3,8 7,3 10,0 2,8 4,1 7,2 9,3
Total 1,4 2,2 5,4 5,5 1,3 2,1 4,6 5,3

Font: ¡NE.

Ponderació dels diferents components

Alimentació
Vestit
Habitatge
Parament llar
Medicina
Transport
Cultura
Altres

30,14
8,60
19,30
7,39
2,49

14,72
8,06
9,31

33,27
7,80
18,52
6,70
2,90
14,75
7,91
8,15

31,40
7,53
19,56
6,11
2,99
14,10
9,07
9,24

Total 100,- 100,- 100,-

29,36
11,48
10,28
6,68
3,13
16,54
7,27
15,26

100,-
Font: INE.

Si ens centrem en l'anàlisi per articles, s'observa clarament
que l'alimentació és l'únic component que ha pressionat els
preus a la baixa, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Ha
bitatge i medicina -aquest darrer només a Catalunya- conti
nuen essent dos dels factors que contribueixen més a l'alça de
preus. En conjunt, preus agrícoles i industrials es moderen sensi
blement, mentre que els serveis continuen clarament per sobre

de la mitjana. Les polítiques comunitàries en matèria agrícola i la
forta competència en la indústria permeten aquesta evolució,
dins el context de l'actual ralentiment econòmic; no així en els
serveis, en què per l'estructura de sector, moltes empreses poden
encara repercutir en el preu final l'increment de costos. Per altra
banda, la moderació salarial i de les rendes familiars contrauen
la demanda i afavoreixen una moderació dels preus.
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Escombraries domiciliàries

Evolució del volum d'escombraries recollides (acumulat darrers dotze mesos)

milers de tones

700

650

600

550

500

variació interanual (%)
9

8

7

6

5

4

3

2

1.88 11.88 111.88 IV.88 1.89 11.89 111.89 IV.89 1.90 11.90

Escombraries domiciliàries recollides

1983 458.000 100,0 254,4
1984 453.600 99,0 253,3
1985 462.700 101,0 262,9
1986 500.406 109,3 286,2
1987 542.221 118,4 313,2
1988 581.909 127,1 340,3
1989 604.896 132,1 358,5
1990 625.793 136,6 376,3

1991 656.371 143,3 399,4
lr. tr. 165.664
2n. tr. 171.218
3r. tr. 146.265
4t. tr. 173.224

1992 675.215 147,4 410,2
lr. tr. 173347
2n. tr. 172.563
3r. tr. 152.355
4t. tr. 176.950

1993
lr. tr. 173.046

Font: Dadesfacilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona i

elaboració pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada perBarcelona.Economia.

111.90 IV.90 1.91 11.91 111.91 IV.91 1.92 11.92 111.92 IV.92 1.93

Variació (%)

1r. tr. 1993/1r. tr. 1992

1992/1991
—0,2
2,9
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La contenció del consum privat i un menor creixement de la

producció són els principals factors que expliquen la tendència
a la baixa del creixement del volum d'escombraries recollides.

La característica principal de l'evolució del volum d'escom

braries recollides als darrers quatre anys ha estat la contenció
del creixement. Dels increments interanuals dels anys 1986-88
que rondaven el nou per cent, aquests s'han reduït progressiva
ment fins a un 2,9 per cent al 1992. Fins i tot, amb les dades del

primer trimestre del 1993, l'increment de l'acumulat dels darrers
dotzemesos en relació amb els dotze anteriors s'ha reduït a un

1,6 per cent.

De fet, aquesta tendència a la baixa tingué un repunt entre fi
nal del 1991 i principi del 1992, coincidint de ple amb el moment
excepcional d'activitat que vivia la ciutat. Amb les darreres da

des, es posa de manifest la contenció del consum i de la produc
ció. Essencialment es tracta de tots els centres d'activitat en què
la recollida d'escombraries es fa per contenidors, assimilant-la
així a la noció de «domiciliàries». Aquí doncs, s'hi inclouen tots

els establiments comercials —des de grans magatzems fins a pe
tites botiques—, de restauració i hosteleria i la resta de serveis,
així com els tallers i les petites indústries integrats en el teixit
urbà.

Tot i el reflex que té aquest indicador sobre elpols econòmic
de la ciutat, no s'ha d'oblidar una incipient conscienciació ciuta
dana sobre el límit del creixement dels residus urbans i un inici

de canvi de comportament de cara a controlar la generació d'es

combraries per part de les economies domèstiques, que contri
buiria també —encara que molt parcialment— a la contenció
del creixement a què feiem esment.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució

Període

del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlidsTotal

Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades D

niím ínáripx (1977 = 111411 milow& iri& tabn&c

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 4328 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
Gen.-abr. 1.521 4.228 1.222 903 145 2.495 154 830

Font: Port Autònom de Barcelona Elaboració pròpia.

Variació (%)
Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

gener-abril 1993/gener-abril 1992
Total -4,3 -19,0 6,3 -12,5 -34,1 -9,0
Càrrega General -2,7 -9,3 1,4 -19,6 2,3 -23,9
Líquids a doll 39,2 69,2 27,3 -5,7 -39,0 2,5
Dolls sòlids -32,9 -64,8 37,8 -21,9 -57,5 -17,9

1992/1991

Total 1,4 -15,3 18,5 -0,4 -11,9 3,3
Càrrega General 13,2 -5,3 29,1 11,9 -2,0 15,6
Líquids a doll -6,9 -9,4 -5,3 -1,0 -14,1 4,8
Dolls sòlids -36,4 -40,2 -27,9 -11,8 -17,1 -11,1

L'alentiment del ritme de creixement de l'activitat econòmica
en general es reflecteix en el tràficportuari.

Les dades relatives al tràfic de mercaderies del port durant els
primers mesos d'enguany posen de relleu una caiguda generalit
zada, en més o menys grau, a tots els grans grups de mercaderia,
llevat de puntuals excepcions. Els efectes del fre del creixement
de l'activitat productiva en la majoria de països occidentals es

fan palesos en el comerç de mercaderies, tant les que tenen com
a origen o destinació empreses de l'àmbit d'influència del port
comaquelles que operen amb altres ports menors, i en les quals
el de Barcelona fa de centre redistribuidor entre el tràfic inter
nacional i el de cabotatge. Tant en un cas com en l'altre, el cert
és que tot el comerç es ressent de l'atonia productiva.

En el cas del port de Barcelona, per la seva aposta a especia
litzar-se en càrrega general i majoritàriament contenidoritzada,
les comparacions en relació amb les de l'any passat poden sem

blar més accentuades pels alts nivells de tràfic que hi hagué. En
aquest sentit, recordem que al 1992 el port superà per primer
cop els seus competidors mediterranis en tràfic de contenidors.
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Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (gener-abril 1993)
Valors absoluts (tones) %

Embarcades Desembarc Em • r

Y
_
• .s Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotat e lir,

Líquids a doll 50.079 94.848 467.185 2.028.301 9,24 9,68 68,87 57,15

1. Gas natural 20 0 0 1.254.532 0,00 - - 35,35
2. Gas butà propà 29.525 0 7.944 34.759 5,45 - 1,17 0,98
3. Resta derivats petroli 12.541 238 418.070 461.172 2,31 0,02 61,63 12,99
4. Productes químics 6.972 49.691 40.663 148.998 1,29 5,07 5,99 4,20
5. Olis i greixos 952 44.485 9 27.310 0,18 4,54 0,00 0,77
6. Altres 69 434 499 101.530 0,01 0,04 0,07 2,86

Dolls sòlids 55.714 98.485 41.534 787.992 10,28 10,06 6,12 22,20

7. Ciment i clínker 15.306 0 20.851 96.909 2,82 - 3,07 2,73
8. Llavors i grans 3.205 86 775 560.602 0,59 0,01 0,11 15,79
9. Potassa 28.517 84.805 0 187 5,26 8,66 - 0,01

10. Adobs i fosfats 4.393 3.038 167 3.717 0,81 0,31 0,02 0,10
11. Productes minerals 502 2.747 0 92.084 0,09 0,28 - 2,59
12. Ferralla 22 108 6.635 16.250 0,00 0,01 0,98 0,46
13. Altres 3.769 7.701 13.106 18.243 0,70 0,79 1,93 0,51

Càrrega general 436.071 786.017 169.634 732.970 80,48 80,26 25,01 20,65

14. Envasos i contenidors 39.305 208.077 37.588 111.487 7,25 21,25 5,54 3,14
15. Productes siderúrgics 11.239 99.014 222 75.444 2,07 10,11 0,03 2,13
16. Sabons i detergents 20.576 6.082 83 1.863 3,80 0,62 0,01 0,05
17. Productes químics envasats 21.981 80.439 1.248 28.804 4,06 8,21 0,18 0,81
18. Material construcció 26.382 78.421 263 14.944 4,87 8,01 0,04 0,42
19. Vehicles, maquinària i accessoris 15.617 57.845 4.056 53.067 2,88 5,91 0,60 1,50
20. Vehicles usats 96.823 14.248 90.707 5.073 17,87 1,45 13,37 0,14
21. Begudes 17.979 20.403 325 3.679 3,32 2,08 0,05 0,10
22. Fruites 5.309 4.247 18.360 10.128 0,98 0,43 2,71 0,29
23. Pinsos i farines 19.894 3.501 375 3.892 3,49 0,36 0,06 0,11
24. Peix i conserves 4.735 6.487 302 22.021 0,87 0,66 0,04 0,62
25. Cafè 731 2.215 7 38.668 0,13 0,23 0,00 1,09
26. Altres productes alimentaris 62.291 33.371 5.821 87.727 11,50 3,41 0,86 2,47
27. Tabac 1.040 1.794 410 1.922 0,19 0,18 0,06 0,05
28. Teixits i filats 1.281 7.947 33 21.130 0,24 0,81 0,00 0,60
29. Cotó i cuirs 36 5.042 320 30.763 0,01 0,51 0,05 0,87
30. Fusta i derivats 2.437 5.345 359 25.169 0,45 0,55 0,05 0,71
31. Paper i cartró 4.003 36.779 1.954 30.414 0,74 3,76 0,29 0,86
32. Altres mercaderies 85.412 114.760 7.201 166.775 15,76 11,72 1,06 4,70

Total 541.864 979.350 678.353 3.549.263 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: PortAutònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Les exportacions de productes acabats -afavorides per
les devaluacions- pal.lien l'atonia delmercat interior.

Toti elmarc econòmic poc favorable, l'evolució del tràfic de
mercaderies no ha estat del mateix signe per a tots els agregats:
a grans trets, davalla considerablement el tràfic de cabotatge,
mentre que en l'exterior -tot i que també el volum de tràfic és
inferior al dels primers mesos de l'any passat- l'increment de
les exportacions pal•lia parcialment la caiguda de les importa
cions. El que passa és que la reducció de les importacions dels
dos epígrafs de més volum -Gas natural i Llavors i grans
arrosseguen a la baixa el conjunt. Dins de la Càrrega general,
també es detecta una reducció significativa de les importacions
en quasi tots els seus epígrafs,mentre que en les exportacions,
quasi tots ells milloren el volum del mateix període de l'any pas
sat.
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Dins dels Líquids a doll, la disminució de les importacions de
Gas natural -en consonància amb el menor ritme d'activitat
productiva- marquen l'evolució general. Per altra banda, la
Resta de derivats del petroli manté el nivell d'entrades en rela
ció amb l'any passat, si bé hi ha un canvi profund en el seu ori
gen: així com al període del 1992 quasi tres quartes parts prove
nia d'altres ports espanyols on hi ha refineries, durant els quatre
primers mesos d'enguany, més de la meitat ha provingut de
ports estrangers. Això es deu a la instaHació de nous dipòsits
per part de noves companyies, un cop finalitzat el monopoli de
l'antiga Campsa i que han optat per importar els productes. A
més, gran part de les entrades al dipòsits de la nova CLH es fan
a través de l'oleoducte de Tarragona, que no consta com a co

merç portuari, encara que les insta•acions estiguin dins del seu
recinte. Finalment, de la resta de Líquids a doll, l'única variació
rellevant correspon a un increment del comerç internacional de
productes químics, tant d'entrada com de sortida.



Tràfic de contenidors

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.

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

1992
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1993
Gen.-abr.

Meim
242.113
325.592
352.799
340.870

385.318
409.542
439.969
447.920

488.917
103.370
131.694
114.794
139.059

552.309
123.569
153.910
126.394
148.436

144.930

Font: Port Autònomde Barcelona. Elaboració pròpia.

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

206,6
219,6
235,9
240,2

262,2

296,2

Variació (°/0) Teus

Gen.-abr. 1993/gen.-abr. 1992
1992/1991

-14,2
13,0

Quant als Dolls sòlids, és l'agregat el tràfic del qual presenta
una reducció mès important en comparació amb el mateix pe
ríode de l'any passat. En aquest cas, el descens del 15 per cent
de les importacions de Llavors i grans —que concentra quasi el
57 per cent de tot el tràfic de Dolls sòlids—, conjuntament amb
les importacions de productesminerals i la caiguda del tràfic de
cabotatge de ciment—en consonància amb la crisi del sector
n'expliquen a bastament l'evolució. Tanmateix, el tràfic de lla
vors i grans està sotmès a una estacionalitat acusada i depèn de
grans acords comercials, per la qual cosa els resultats del pri
mers mesos no són extrapolables al conjunt de l'any.Per altra
banda i en el cantó d'una evolució positiva, milloren substancial
ment les exportacions de potassa, després d'uns anys de caiguda
de preus al mercat internacional.

El tràfic de la Càrrega General durant els quatre primers me

sos de l'any s'ha caracteritzat, un cop més, per una predominan
ça del sector exterior. En aquest cas, cal assenyalar la caiguda
de les importacions, mentre que les exportacions s'han mantin
gut al mateix nivell de l'any passat, fins i tot lleugerament per
sobre. La contracció de la demanda interna ha fet que la pro
ducció de la indústria catalana s'orienti amb més força cap a

d'altres mercats on pot competir—a més de la CE—, i en espe
cial el mercat llatinoamericà. Aquesta política comercial ha per
mès reduir els excedents de producció i que el nivell d'activitat
productiva no es frenés tant com es podria suposar per l'evolu
ció del mercat interior. Un exemple ben clar n'és la indústria
automobilística, en què les exportacions via port han augmentat
en front d'una notable reducció de les matriculacions.

Entre els diversos epígrafs de la Càrrega General, cal assenya
lar, llevat d'alguna excepció puntual, que el nivell d'intercanvi
és menor que al mateix període de l'any anterior. En especial
disminueixen les importacions i les sortides de cabotatge. Con
tràriament, les exportacions augmenten en la major part de pro
ductes, mentre que les entrades de cabotatge tenen un compor
tament més desigual.

Dins de les importacions, és rellevant la caiguda dels vehicles,
en consonància amb el baix nivell de matriculacions a tot Espa
nya, com també ho és la de Productes siderúrgics, per la reduc
ció del ritme d'activitat de les indústries automobilístiques i de
construcció de maquinària. Tanmateix, cal assenyalar que gran
part del teixitproductiu ubicat en l'àmbit d'influència del port
tingué durant els primer mesos del 1992 un nivell d'activitat sen
siblement superior al del seu entorn, afavorit pel període prepa
ratori dels Jocs i perquè el refredament actual arribà més tard al
conjunt de l'economia catalana que a d'altres comunitats i so
bretot que a d'altres països occidentals. En aquest sentit, cal te
nir en compte que era previsible que no es pogués mantenir
aquell ritme inusual d'activitat, i s'esperava, en qualsevol cas, un
fre al creixement.

L'esforç que en aquests moments de recessió està realitzant el
port per tal de mantenir i consolidar quota de tràfic és significa
tiu. Mencionem, entre d'altres factors, una reducció dels preus
en el tràfic de contenidors —un acord entre el port, estibadors i
la terminal de contenidors— per mantenir un diferencial compe
titiu amb Marsella i Gènova; els acords amb productors d'auto
mòbils estrangers per entrar llurs productes a Espanya i resta de
països del sud d'Europa a través del port de Barcelona —a més

d'importadors coreans i japonesos, l'acord amb Fiat—; els
acords amb la indústria siderúrgica xinesa; els acords també amb
el sud francès per abastir aquella zona geogràfica, així com d'al
tres millores qualitatives com ara que el port aculli unaplanta
de tractament de residus industrials. Totplegat fa que s'aposti
clarament per un port plenament competitiu al Mediterrani, i en
òptimes condicions per ser un centre d'entrada a Europa de
productes asiàtics. Un cop superada l'actual crisi i acabades les
infrastructures necessàries—en especial la zona d'activitats lo
gístiques i la línia d'amplada internacional— el posicionament
del port de Barcelona dintre delmapa europeu es consolidarà.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

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

_ ers Mercader s twies

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

lr. tr. 25.573 13.430 12.143 1.724 1.183 541 14.567 7.328 7.239

2n. tr. 30.288 16.226 14.062 2.334 1.510 824 15.463 7.449 8.014

3r. tr. 35.147 18.152 16.995 2.649 1.571 1.077 15.567 7.617 7.949

4t. tr. 32.040 15.998 16.042 2.270 1.446 824 16.065 7.896 8.169

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
lr. tr. 30.330 14.547 15.783 2.057 1.266 791 15.439 7.896 7.542

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (°/0) Passatgers Mercaderies

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

Total -1,1 -2,3
Interior -7,3 4,7
Internacional 10,7 -8,6
Pont aeri -8,0 -

1992/1991

Total 11,8 17,4
Interior 7,2 12,8
Internacional 19,8 25,2
Pont aeri 14,6 -

Tot i el menor creixement econòmic, el trànsit internacional
de passatgers per l'aeroport de Barcelona continua a l'alça.

Les dades referents al trànsit de passatgers a l'aeroport de
Barcelona durant el primer trimestre d'enguany i comparades
amb les del mateix període de l'any passat, mostren una millora
en els vols internacionals i una disminució en els interiors. En el
cas dels internacionals, l'augment del nombre de viatgers és més
significatiu pel fet de comparar les dades amb un període de re
ferència en què es van batre tots els rècords. En aquest sentit,
l'augment dels primers mesos d'enguany és significatiu i posa de
manifest la projecció internacional de Barcelona reforçada amb
motiu dels Jocs.
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Usuaris del pont aeri (milers)

lr. tr. 356,9 379,6 507,6 421,9 556,9 512,3
2n. tr. 382,0 456,3 490,6 493,9 562,3
3r. tr. 300,4 352,4 383,7 377,0 466,8
4t. tr. 405,4 472,1 496,6 561,6 537,9

Total 1.444,7 1.660,4 1.878,5 1.853,9 2.123,9

Font: Aeroport de Barcelona.

Per altra banda, i com ja hem comentat en anteriors números,
la millora substancial de la xarxa de carreteres i autovies per tot
el país i la millora en les línies de llarg recorregut per part de
RENFE han tret part de mercat al transit aeri. A més, el menor
creixement econòmic i les necessitats de les empreses de reduir
costos fan que els desplaçaments aeris es vegin sensiblement
retallats. Un bon exemple n'és el pont aeri, que presenta una re

ducció del nombre de passatgers en comparació amb el mateix
període de l'any passat lleugerament més acusada que la de la
resta del trànsit interior. Aquesta reducció s'ha vist acompanya
da per la política de les companyies aeries que operen al territo
ri de suprimir alguns vols que no cobreixen un mínim d'ocupa
ció i que són clarament deficitaris.



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers) (1r. tr. 1993)

Barcelona 1.209 57 737 54 2.057 –1,1 54,31.266 791
Bilbao 234 203 31 60 59 1 294 3,4 7,8
Madrid 1.927 1.823 104 1.864 1.749 115 3.791 –2,0 100,0
Sevilla 251 220 31 50 43 7 301 –32,7 7,9
València 258 238 21 84 80 4 342 –3,9 9,0

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Servei d'Estadí tica de l'Ajuntament de Barcelona.

Trànsit interior de passatgers a l'aeroport
de Barcelona

(milers)
2000

1500

1000

500

0 I
1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

1990 1 1 1991 1992 1993

Quant al tràfic de mercaderies, la comparació amb el primer
trimestre del 1992 és de signe oposat al de passatgers: l'interior
augmenta i l'internacional disminueix. Aquí, però, un cop més,
el dinamisme d'anys anteriors, i especialment l'any passat, fa
que en el cas de l'internacional s'hagi arribat a uns nivells a par
tir dels quals el creixement serà possiblement més moderat ja
que és difícil mantenir les taxes interanuals dels darrers anys.
En concret, en els últims cinc anys, el tràfic total de mercaderies
ha augmentat més del 60 per cent, i l'internacional s'ha doblat i
ha passat de prop de les 20.000 tones del 1987 a quasi 40.000 al
1992. Amés, les actuals instal.lacions de la terminal de càrrega
del Prat no estan preparades per continuar aquesta tònica as

cendent a uns ritmes semblants.

L'evolució que presenta el trànsit de passatgers a l'aeroport
de Barcelona és força similar al dels altres aeroports principals
de l'Estat i tampoc no difereix massa del que succeeix a lamajo
ria de països europeus. Llevat del cas de Bilbao, tant a Madrid
com a València sobretot a Sevilla en què la comparació amb
l'any de l'Expo com a referència serà necessàriament negati
va—, el nombre de passatgers de vols interiors disminueix i aug
menta el d'internacionals. Amb tot, la davallada als vols inte
riors ha estat menys acusada a Barcelona que als altres
aeroports i la puja dels internacionals, superior. En definitiva,
l'aeroport del Prat està suportant millor que d'altres aeroports
l'actual reducció del trànsit aeri. En altres paraules, Barcelona i
la seva àreametropolitana mantenen, en aquesta conjuntura de
recessió econòmica, un major dinamisme que la resta de l'Estat.

Trànsit internacional de passatgers a l'aeroport
de Barcelona

(milers)
2000

1500

1000

500

0 ir
_

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

1990 I 11991 1 1992 1993

Tot i l'actual conjuntura desfavorable, val a dir que Barcelona
té grans possibilitats de consolidar-se com el gran centre d'ope
racions de vols internacionals europeus de l'Estat, mentre que
Madrid ho seria dels atlàntics. En aquest sentit, cal apostar per
completar les millores necessàries—com ara l'àrea de serveis
per a les companyies, la terminal de càrrega o els hangars per
efectuar el manteniment dels avions— per fer de l'aeroport del
Prat un centre de referència de primer ordre en el mapa aeri eu
ropeu.
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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 n.d. n.d. n.d. 7.904 16.054 23.957 n.d.n.d. n.d.
1990 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.350 17.059 25.409 n.d.

1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.791 8.864 17.363 26.228 90.199
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. 6393 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
lr. tr. 5.307 5.862 846 4.460 16.475 2.212 4.265 6.477 22.952

RENFE: Cl: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeropor /1'Hospitalet
C2: SantVicenç-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 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

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

Variació (/o)
lr.tr. 1993/
lr.tr. 1992 1992/1991

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

-23,4
-11,1

19,5
18,9

FCG -9,6 0,9
Catalans -10,4 2,8
Catalunya -9,1 -0,1

Un menor grau d'aebvitat econòmica i un retorn parcial al
transport privat són les dues causes principals de la reducció
del nombre de viatgers en el ferrocarril de rodalia i en el

transport públic urbà.

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA reprenem la sè
rie relativa al moviment de passatgers a les linies de rodalia de
RENFE que havia quedat aturada a mitjan de l'any passat. La
nova sèrie, que recupera les dades des del 1991, desglossa única
ment el total de viatgers de les quatre línies que configuren la
xarxa de rodalia.
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Després dels elevadíssims increments del nombre de passat
gers a tota la xarxa dels darrers tres anys -produïts gràcies a

l'augment de la demanda i a les inversions realitzades tant en

material mòbil com en infrastructura-, és perfectament previsi
ble que les taxes de variació se suavitzin. Fins i tot, dins l'actual
context de refredament econòmic, algunes línies puntuals poden
tenir ocasionalment variacions nul.les o negatives.

Aquest és el cas del que ha passat al primer trimestre, llevat
de la linia Cl, el nombre de passatgers de la qual continua aug
mentant. L'elevadamobilitat entre Barcelona i el Maresme
també entre poblacions al llarg d'aquesta comarca- i la gran
freqüència de pas de tren ho faciliten.

Per altra banda, a totes les línies interiors i a la del Garraf es
frena el creixement de nombre de viatgers. En molts d'aquests
casos, cal tenir en compte la millora de la xarxa de carreteres i
autovies que s'ha anat acabant al llarg de l'any passat: l'autovia
fins a Vic, l'autopista Terrassa-Rubí, la del Garraf i l'eliminació
dels passos a nivell de l'autovia de Castelldefels, etc., a més del
tancament de les rondes de Barcelona. Davant de totes aquestes
realitzacions, cal recordar que el període de gran creixement del
transport per ferrocarril va coincidir amb la construcció de totes

aquestes infrastructures, que van limitar -en alguns casos con
siderablement- un ús fluïd dels vehicles privats. Un cop aca

bats els problemes de circulació, molts antics conductors han
tornat a agafar el cotxe en lloc del tren com havien fet tempo
ralment. A més, ara gaudeixen d'una xarxa viària capaç d'absor
bir molta més quantitat de vehicles sense provocar retencions o
col.lapses en hores punta. Caldrà esperar encara un mesos per
poder apreciar quin és l'increment net de viatgers del ferrocar
ril, excloent aquells que ho han estat de forma temporal i que
ara estan retornant al vehicle privat.



Utilització del transport públic urbà

1981 226.469 250.800 477.269 17.693
1982 214.162 263.500 477.662 17.043
1983 223.718 247.500 471.218 17.558
1984 236.828 223.400 460.228 17.204
1985 240.801 121.600 453.401 17.247

1986 245.605 193.000 438.605 17.707
1987 247.841 186.600 434.441 18.011
1988 253.452 185.900 439.352 18.159
1989 253.442 175.000 428.442 19.101
1990 268.522 174.295 442.817 19.836

1991 269.581 173.691 443.272 19.844
1r. tr. 72.748 43.605 116.353 5.386
2n. tr. 69.062 45.842 114.904 5.427
3r. tr. 53.705 35.260 88.965 3.328
4r. tr. 74.066 48.984 123.050 5.703

1992 262.327 175.075 437.402 19.907
lr. tr. 62.187 44.453 106.640 5.695
2n. tr. 66.275 43.707 109.982 5.045
3r. tr. 58.052 38.086 96.138 3.524
4t. tr. 71.250 48.829 120.079 5.644

1993
lr. tr. 65.615 42.297 107.912 5.159

milions de viatgers
150

100

50

(milers de viatgers transportats)*

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

.1 1990 = 1991 ee 1992 11. 1993

* Només es comp abilitzen els passatgers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriors al 1990 han estat recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

lr.tr. 1993/ 1992/
Variació (%) lr. tr. 1992 1991

Metro -1,7 -2,7
Autobús -4,9 0,8
Ferr. Sarrià -3,3 0,3

El cas dels Ferrocarrils de la Generalitat, si bé es veuen tam
bé afectats per tots els nous accessos a la ciutat, hi ha l'excepció
encara del creixement del nombre de viatgers, en relació amb el
mateix període de l'any passat, a les dues línies regionals dels
Ferrocarrils Catalans -Manresa i Igualada- que van doblar el
nombre de trens diaris a final del febrer de l'any passat. La línia
de rodalia i la de Catalunya sí que presenten una tendència si
milar al conjunt de les línies de RENFE.

Tot i que el fenomen de retorn al vehicle privat explica en

bona part la davallada del nombre de passatgers en els trans
ports públics de rodalia, l'actual refredament econòmic és una
altra variable a tenir en compte. El menor grau d'activitat eco
nòmica implica, de forma quasi directa, un menor nombre de
viatgers.

El transport públic urbà tampoc no és gens aliè a aquest feno
men, i també veu reduir el nombre de passatgers en relació amb
el primer trimestre del 1992. A més dels factors exposatsmés
amunt quant a trànsit rodat, cal afegir la particularitat que du
rant dues setmanes hi ha hagut una diferència tarifària entre les
targetesmultiviatge Ti i T2 que no permet atribuir amb exacti
tud el nombre de viatgers en autobús o en metro. Amb tot,
però, el retorn en part al vehicle privat i lamenor activitat eco
nòmica expliquen els resultats d'aquests primers mesos de l'any.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Interurbanes Internacionals

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
lr. tr. 67.984 5.241 7,7
2n. tr. 59.236 5.844 9,9
3r. tr. 50.306 5.659 11,2
4t. tr. 51.867 6.849 13,2

1992 240.736 144,2 270,8 28.760 406,2 32,4 11,9
lr. tr. 58.849 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
lr. tr. 58.742 6.553 11,2

Font: Telefónica. Dirección de Planificación y Previsión. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Nota: Apartir del 2n. trimestre del 1991, les tarifes telefòniques han canviat per a algunes àrees, per la qual cosa una part de les conferències que anteriorment estaven considerades com a

interurbanes passen a ser metropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el de conferències urbanes. L'homogenitzacióde la recollida d'informació també ha modificat les dades de

períodes anteriors. El nombre de línies per anyestà calculat apartir de la mitjana entrel'estoc aprincipi i l'estoc a final de període.

lr. tr. 1993/
Variacio (''/0) lr.tr. 1992 1992/1991

Conferències interurbanes -0,2 4,9
Conferències internacionals -5,9 21,9
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Després de les elevades taxes de creixement del període
1988-92, es consolida el nombre de conferències internacionals.

El nombre de conferències interurbanes realitzades pels abo
nats de Barcelona durant el primer trimestre d'enguany s'ha
mantingut a un nivell similat al del mateix període de l'any pas
sat. Toti l'alentiment econòmic, aquest no s'ha reflectit -de
moment- en les conferències interurbanes, al contrari que les
internacionals, que si que han vist reduir el seu nombre. En
aquest cas, però, l'any 1992 -i especialment els tres primers tri
mestres- presenta un comportament excepcional amb motiu de

la preparació i celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics que
dificulta una comparació homogènia entre anys. Recordem que
durant aquells tres trimestres, el creixement en relació amb un

any abans fou superior al 30 per cent. En tot cas, i si deixem de
banda els màxims històrics assolits al llarg del 1992 la tendència

expansiva del nombre de conferències internacionals no fa sinó
corroborar el paper que Barcelona va consolidant dins del pano
rama europeu i mundial.



Nombre de línies, connexions o terminals de telecomunicacions en servei

Línies
Connexions

X. lberpac Terminals de Circuits punt a punt Línies
Terminals

de telefoni

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

31-111-1991
30-VI-1991
30-IX-1991
31-XII-1991

31-111-1992
30-VI-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993

775.300

806.886
839.159

868.908

871.953
873.867

876.345
883.005

887.266
889.895
889.224

890.608

884.096

50

1.353

2.056
2.804

3.024

3.270
3.438

3.663

4.277
4.473

4.385
4.215

4.639

7.133

7.567
8.002

9.084

9.248
9.428

9.533

9.586

9.367
9.525

9.831
9.620

6.237

4.101
4.272

4.443
4.997

4.996
5.020
4.889

4.697

4.294

3.923
3.885
3.789

3.705

3.008

3.248
3.489
3.949

4.087
4.238
4.454

4.679

4.871

5.226

5.433
5.243

5.257

23
46

68
127

150
150

167
189

181

255
287

248

253

1
1

2
11

15
20

23
21

21

21

226
340

22

1.100

4.495
7.442

16.135

18.090

18.574
19.808
27.200

29.919

39.717
42.241

45.788

38.380

613
1.013
3.040

6.354

7.084
7.850
8.612

9.363

10.833
12.284

13.381

14.566

15.466

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

Els serveis avançats de telecomunicacions es consoliden com a

punt de referència de la modernització del teixit productiu.

Aquest paper de Barcelona en el món internacional es veu
corroborat en el desenvolupament que els serveis avançats de
telecomunicacions continuen tenint. La recerca d'una millora de
la competitivitat, juntament amb les quantioses inversions en in
frastructures de telecomunicacions que s'han realitzar en els da
rrers anys, han permès que es consolidin i fins i tot millorin ràpi
dament en aspectes qualitatius. Així, dins de laXarxa Iberpac
de transmissió de dades, el sistema X-25 -amb més prestacions
i que permet la interconnexió amb les xarxes internacionals
ha desplaçat quasi totalment l'antic sistema RSAN. Dins dels
circuits punt a punt, les terminals amb velocitat d'accés i trans
missió lenta -per sota de 9600 bits per segon- van perdent pes
a favor de les d'alta velocitat -de 64 Kbps i 2Mbps. En aquest
cas, a més, es detecta l'ampli us que s'en féu amb motiu dels
Jocs, i ara han perdur pes en relació amb l'any passat pel des
mantellament que s'ha fet de moltes de les instal•lacions provi
sionals que es crearen aleshores. El mateix passa amb les línies
de la xarxa digital multiservei Ibercom, que també noten el ca
ràcter extraordinari de l'any passat, i retomen al ritme de crei
xement d'anys anteriors. Finalment, en les terminals de telefonia
mòbil automàtica, les reduccions de preus que ha afavorit la
competència entre diverses marques i models ha permès que
continuï amb una tònica de creixement sostingut.

Variació (%)
31-111-1993/
31-XII-1992

31-111-1993/
31-111-1992

Línies telefòniques -0,7 -0,4
Connexions X. Iberpac X-25 10,1 8,5
Connexions circuits punt a punt -4,0 -1,4

- <2400 bps -2,2 -13,7
- 2400-9600 bps 0,3 7,9
-64 Kbps 2,0 39,8
-2 Mbps -93,5 4,8
Línies Ibercom -16,2 28,3
Terminals telefoniamòbil autom. 6,2 42,8
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Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (febrer-abril 1993)

H 5* 39 56 151.518 107.460 1,4
H 4* 40 49 386.599 235.731 1,6
H 3* 51 61 331.558 159.403 2,1
H 2* 49 56 76.949 33.602 2,3
H 1* 52 62 68.277 30.211 2,3

Total 44 55 1.014.901 566.407 1,8

(a) Dades obtingudes a part'r de l'Enquesta realitzada als di ectors d'hotels.

Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

Patronat de Turisme de Barcelona i Àrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Durant el trimestre febrer-abril d'enguany, creix el nombre
de visitants a la ciutat en més d'un 41 per cent.

Durant el període febrer-abril d'enguany, el nombre de visi
tants que s'estima que han pernoctat a la ciutat en establiments
hotelers d'una a cinc estrelles ha estat de 566.407 persones, les
quals han generat prop de 1.014.901 pemoctaciones.

En comparar amb el mateix període de l'any anterior, creix
un 41,4 per cent el volum de visitants que pernocten en establi
ments hotelers a la ciutat, mentre que el volum de pernocta
cions es redueix en un 5,3 per cent. En conseqüència, els visi
tants redueixen la seva estada a la ciutat.

En termes de visitants, l'augment es dóna a totes les catego
ries d'hotel. El creixement més remarcable es constata en els
hotels de quatre estrelles, on es registra un augment de gairebé
un 90 per cent. Segueix en ordre d'importància el creixement
del nombre de visitants que pernocten en hotels de tres i dues
estrelles—un 36,0 per cent i un 21,7 per cent respectivament.

En termes de pernoctacions, decau el volum de pernoctacions
a totes les categories hoteleres amb l'excepció dels hotels de
quatre estrelles on l'increment es xifra en un 22,5 per cent. Les
davallades més significatives es detecten en els establiments ho
telers de cinc estrelles—quasi un 32 per cent.

Toti tenint en compte l'embranzida del nombre de visitants a la
ciutat durant el primer trimestre d'enguany, es palesa una im
portant davallada dels nivells d'ocupació, tant en termes de pla
ces com d'habitacions, arrel del creixement de l'oferta hotelera
en el darrer any, bàsicament centrat en establiments hotelers de
categoria superior.

Al llarg dels darrers tres anys, l'oferta hotelera a la ciutat ha
crescut en quasi un 50 per cent. Aquesta nova oferta se suma a

una oferta ja existent i, en molts casos, recentment remodelada.
L'impacte més rellevant d'aquesta nova situació es palesa en els
hotels de quatre estrelles, on l'oferta de places ha crescut apro
ximadament un 74 per cent.
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L'estadamitjana en nits decreix en gairebé 1 punt en relació
amb el mateix període de l'any anterior i se situa en 1,8 nits per
persona. La ratio pernoctacions per visitant decreix a totes les
categories d'hotel. L'estada mitjana en dies se situa en 2,6 dies
per persona.

Gairebé un 61 per cent ens visitenper motius de negoci.

Gairebé un 61 per cent dels visitants que pernocten en esta
bliments hotelers a la ciutat arriben per motius comercials o de
negocis. En comparar amb el mateixperíode un any abans, perd
pes el segment de negoci i el vacacional en sentit estricte, en be

nefici dels que declaren venir per motius firals, i sobretot per
motius congressuals i en etapa de viatge.

Si analitzem l'evolució en els darrers dotze mesos, es palesa
una recuperació del segment de negoci, malgrat situar-se encara

per sota del nivell assolit en el mateix trimestre de l'any
anterior.El col.lectiu dels que ens visiten per raons firals ha
anat perdent pes fins al trimestre febrer-abril on es registra una

forta embranzida col•locant-se a un nivell superior al registrat en
el mateix període un any abans. Fira de Barcelona està recupe
rant la plena utilizació de les seves instal.lacions, després del pe
ríode de cessió provisional al C00B92 per el desenvolupament
dels Jocs d'Estiu. A partir de febrer-abril de l'any 92, el segment
de visitants congressuals ha anat creixent a un ritme constant.

Es redueix considerablement el nombre de vistants que vénen

a la ciutat per motivacions turístiques, bàsicament dels ho fan
per raons estrictament de turisme. Els que estan en etapa de
viatge ho fan amb una intensitat menor.

Quant a les raons d'elecció de Barcelona per part dels que vé
nen per motius vacacionals, les principals han estat el coneixe
ment previ, la recomanació de les agències de viatge i els motius
familiars—un 17,5 per cent, un 18,7 per cent i un 29,9 per cent
respectivament. En comparar amb el mateix període de l'any
anterior, augmenta el pes dels que ja ens havien visitat amb
anterioritat i dels que han seguit la recomanació d'una agència i
davalla considerablement el dels que vénen per recomanació i
per motius familiars. Els fulletons informatius continuen tenint
escassa rellevància. La forta embranzida registrada pels que res

ponen haver seguit la recomanació d'una agència està relaciona
da amb l'augment del grau d'utilització d'autocars i la presència
de grups organitzats. Ara bé, aquest resultats s'ha de matisar te
nint en compte que aquesta pregunta només es planteja als que
declaren raons vacacionals, es a dir, a menys d'un 15 per cent
dels enquestats.



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

Sexe (%)
Homes 76,1
Dones 23,9
Total 100,-

Edat (%)
14-18 0,2
19-24 3,0
25-34 28,9
35-49 45,1
50-64 20,9
+65 1,9
Total 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 47,9
Madrid 18,0
País Basc 5,5
Andalusia 2,5
País Valencià 6,7
Altres 15,2

Estrangera 52,1
Francesa 8,7
Britànica 6,2
Italiana 6,6
Alemanya 4,6
Nord-americana 6,4
Japonesa 5,1
Altres 14,5

Total 100,-

Professió de l'enquestat (°/0)
Professional liberal 21,9
Alt directiu 26,4
Quadres intermedis 17,2
Empleat 11,1
Tècnic superior 9,2
Estudiant 3,8
Mestressa de casa 4,7
Altres 5,7
Total 100,-

72,6 63,0 63,9
27,4 37,0 36,1
100,- 100,- 100,-

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

22,1 23,5 23,5
42,3 39,4 45,5
24,0 26,8 21,0
2,9 2,8 3,6

100,- 100,- 100,-

38,2 35,8 51,3
17,5 15,8 23,6
4,0 1,5 2,2
5,0 4,2 6,8
3,3 2,3 3,0
8,4 12,0 15,7
61,8 64,7 48,7
10,6 6,8 8,9
7,4 6,7 6,0
11,5 11,2 8,5
9,7 9,0 5,9
3,8 7,1 3,6
6,1 6,7 5,7
12,7 17,2 10,1
100,- 100,- 100,-

12,5
18,0
24,3
7,0
11,8
8,5
5,9
12,0
100,-

13,7 18,5
16,8 14,8
20,8 24,8
6,6 9,3
11,4 11,5
6,5 3,9
9,3 9,4
14,8 7,8
100,- 100,-

71,1
28,9
100,-

1,0
6,0
21,4
37,3
34,3

100,-

45,3
21,2
4,0
1,5
4,8
13,8
54,7
8,3
4,5
7,8
8,3
4,8
4,9

16,1
100,-

28,3
15,7
9,6
9,9
22,7
5,4
4,1
4,3

100,-

77,8
22,2
100,-

0,4
2,5
27,5
43,7
23,5
2,4

100,-

48,0
15,9
4,1
6,0
6,1
15,9
52,0
7,4
4,9
8,8
3,7
5,4
2,8
19,0
100,-

30,8
19,7
14,2
9,0
11,6
3,9
3,8
7,0

100,-

66,4
33,6
100,-

0,3
6,0
24,5
43,3
23,0
2,9

100,-

44,3
19,3
3,0
4,9
3,7
13,4
55,7
8,6
6,4
9,3
7,0
5,2
5,9
13,3
100,-

17,0
18,4
22,0
8,6
11,0
5,3
7,8
9,9

100,-

Un 80 per cent dels enquestats han visitat la ciutat
amb anterioritat.

L'augment del pes del coneixement previ de la ciutat com a

raó de la decisió de visitar-la s'explica pel fet de que augmentin
els que declaren haver vingut amb anterioritat a Barcelona -un
80 per cent. Un 21 per cent ho faper primera vegada. Aquest
col.lectiu es caracteritza bàsicament per tratar-se de visitants per
motius de turisme o en etapa de viatge.
L'avió continua sent elmitjà de transportmés emprat -un 67

per cent. En comparació amb els períodes anteriors, es palesa
una relativa caiguda en benefici de la utilització del vehicle pro
pi i de l'autocar, comportament propi del període vacacional. El
tren es manté constant en relació amb el mateix trimestre de l'a
ny anterior, però retrocedeix lleugerament en comparació amb
la tendència palesada en els darrers trimestres. Toti tenir un
pes poc significatiu, l'element més destacable és el fort creixe
ment, en termes relatius, del grau d'utilització de l'autocar.
Aquesta evolució es relaciona molt directament amb l'increment
del col.lectiu de visitants joves a partir del mes de maig i amb
els grups organitzats. Els que empren aquest mitjà de transport
declaren majoritàriament venir per raons turístiques.

Quant a les característiques personals,malgrat que els homes
continuen sent majoría, creix la presència del collectiu femení,
tret que es ve constatant en tots els períodes vacacionals. L'edat
modal se situa en l'interval entre els 35 i els 49 anys. Destaca la
forta embranzida del segment entre els 50 i els 64 anys. L'ele
mentmés detacable és la presència dels col•lectius més joves
que han anat creixent en els darrers tres trimestres, principal
mentdel segment entre els 14 i els 18 anys, que, en anteriors pe
ríodes, era gairabé inexistent. El motiu principal de visita decla
rat per aquest col•lectiu és el turisme. El turisme escolar és un
element rellevant per a potenciar el turisme a la ciutat. En
aquests moments, des del Patronat de Turisme de Barcelona i
en col•laboració amb diverses institucions de la ciutat es desen
volupa un programa per a la captació d'aquest tipus de turisme
que combina la vessant pedagògica de l'estada amb components
lúdics i vacacionals. Aquesta experiència es valora de forma
molt positiva. Els resultatsmostren una tendència sostinguda de
creixement i tot apunta cap a un increment del volum de visi
tants escolars.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trimestrals)

Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 66,6
Turisme 13,9
Fires 5,4
Congressos 3,0
Etapa viatge 2,1
Motius familiars i acompanyants 5,4
Altres 3,6
Total 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (°/0)
Coneixement previ 8,0
Per recomanació 12,5
Motius familiars i acompanyants 30,4
Etapa viatge 7,5
Informació (fulletó...) 6,6
Recomanació agència viatges 3,1
Altres 31,9
JJ.00.
Total 100,-

Repetitivitat de la visita (°/0)
No cap vegada 20,9
Una vegada o més 79,1
Total 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 72,1
Vehicle propi 18,5
Autocar/Autobús 3,1
Tren 5,7
Altres 0,6
Total 100,-

56,8 40,8 53,4
23,5 26,6 18,4
1,3 2,5 2,7
4,3 5,4 6,9
7,7 18,2 11,3
3,6 3,1 4,6
2,8 3,4 2,7

100,- 100,- 100,-

4,4 1,3 7,9
4,1 0,6 6,6
17,0 9,8 7,6
21,5 29,9 29,9
8,0 3,9 11,8
0,5 1,0 5,8

44,5 36,9 27,8
- 16,6 2,6
100,- 100,- 100,-

14,7 31,5 21,3
85,3 68,5 78,7
100,- 100,- 100,-

79,5 73,0 71,6
8,9 3,6 20,1
2,9 2,4 2,1
8,4 10,4 6,2
0,3 0,6 -

100,- 100,- 100,-

Reforçament de la presència de visitants forans.

Durant el trimestre febrer-abril d'enguany, es palesa un refor

çament de la presència de visitants forans a Barcelona. En com

parar amb el mateix trimestre de l'any passat, destaca una forta
embranzida dels visitants alemanys que doblen el seu pes en el
total de visitants estrangers. També creix la presència dels ita
lians. No obstant això, en relació amb els darrers quatre mesos,

continua la tendència a labaixa d'aquesta nacionalitat. Cau la
presència de britànics.

Tal i com hem anat observant en els darrers mesos, continua
disminuint el nombre de visitants britànics. El mercat turístic
britànic ha estat un dels mercats més afectats per l'actual crisi
econòmica. Una de les conseqüències ha estat el retorn a la
priorització de les vacances principals, trencant amb la tendèn
cia al fraccionament del període vacacional, la qual cosa fa que
les vacances es concentrin bàsicament en els mesos d'estiu.
Aquest comportament incideix poc positivament en el turisme
de ciutat.
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60,9
9,5
6,7
8,4
5,4
4,0
5,1

100,-

19,5
8,1
15,8
5,4
3,5
18,7
27,2
1,8

100,-

20,6
79,4
100,-

67,0
21,1
6,2
5,7

100,-

53,4
22,4
7,8
3,8
5,1
4,5
3,0

100,-

12,5
13,6
10,2
24,8
5,5
1,8

31,6

100,-

21,4
78,6
100,-

62,0
21,2
6,6
9,9
0,3

100,-

53,7
20,3
3,0
5,3

10,5
4,2
3,0

100,-

4,5
4,5
13,5
25,1
7,0
2,5

19,0
23,9
100,-

22,7
77,3
100,-

73,3
16,4
2,5
7,5
0,3

100,-

La presència de nord-americans se situa a un nivell inferior al
del mateix període de l'any anterior.No obstant això, i tot i
tractar-se d'un segment de mercat amb un pes encara poc relle
vant, a partir d'octubre de l'any anterior, és palesa una lleu ten

dència a l'alça. Es manté la tendència a la baixa del col.lectiu de
visitants nipons, palesada després dels JJOO.

La restauració absorbeix un 78 per cent de la despesa
extrahotelera.

La despesa extrahotelera es continua destinant de forma prio
ritària a la restauració -un 78 per cent. Respecte al mateix tri
mestre de l'any passat, augmenta la despesa dedicada a trans

port intern i es manté la de restauració. Les compres mostren

un comportament estable al llarg dels cinc últims trimestres. La

despesa en oferta lúdica continua sent gairebé irrellevant. Els vi
sitants només dediquen un 4 per cent de la despesa extrahotele
raa l'oferta lúdica.

El perfil del visitant tipus continua sent el del visitant que
arriba a la ciutat per motius comercials o de negoci.Són poc ha

bituals els casos en què es combina el treball i el turisme. En ge
neral, aquest segment de visitants no gaudeix de cap dels atrac
tius i dels recursos que ofereix la ciutat, ni culturals, ni
comercials, ni lúdics. Una oferta atractiva i amb unes accions de
promoció adients podria facilitar la captació d'una bona part
d'aquesta clientela potencial i així allargar l'estada i aprofitar-la
amb més intensitat.



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

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 2,7 2,9 3,0 2,4 7.6 2,7 2,8
Nits 2,7 2,8 2,3 1,7 1,8 2,3 2,3

Acompanyat per (%)
Sol 47,7 46,6 32,0 31,6 37,5 38,6 37,6
Amic/companys 36,1 26,7 32,3 43,0 38,9 33,7 36,2
Amb la família 13,9 20,0 28,5 18,1 17,6 22,3 20,2
Amb fills 3,0 2,9 4,5 2,0 6,3 5,6 3,0
Sense fills 10,9 17,0 24,0 16,1 11,3 16,7 17,2

Grup organitzat 2,3 6,8 7,2 7,3 5,5 5,4 6,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 80,0 84,0 84,0 86,0 78,0 62,5 84,0
Compres 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 10,5 5,0
Entreteniment 5,0 2,0 2,0 2,0 4,0 12,0 3,0
Transport intern 10,0 9,0 8,0 7,0 12,0 14,0 8,0
Altres - -

- 1,0 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 1, 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,1 8,2 8,4 8,4 8,1 8,1 8,3
Oferta cultural 7,5 7,5 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7
Entreteniment 7,2 7,1 7,5 7,6 7,6 7,2 7,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,9 7,5 7,2 7,3 7,4 7,6 7,4
Accessos 6,1 5,9 6,4 6,6 7,9 6,6 6,3
Transport públic 7,3 7,2 7,0 7,1 7,2 7,2 7,1
Nivell d'informació 6,4 6,2 6,6 6,6 7,2 6,5 6,5
Seguretat ciutadana 6,6 6,1 6,0 6,3 6,3 6,3 6,2
Contaminació atmosfèrica 5,4 4,2 4,7 5,1 4,9 4,9
Sorolls 5,2 4,0 4,7 5,2 4,9 4,9
Neteja general de la ciutat 6,2 5,5 5,0 5,1 5,9 5,4
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,3 6,7 6,9 6,9 5,8 6,4 6,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera 5,5 6,3 6,8 6,7 5,7 5,7 6,4
Relació qualitat/preu oferta comercial 5,5 5,7 5,7 5,7 6,2 5,8
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme id'etapa de viatge.
Font: Patronat de Turismede Barcelona. Elaboració pròpia.

Es redueix de forma generalitzada la presència de visitants
provinents de la resta de l'Estat. Aquest fet es deu, en part, a la
desacceleració de l'economia que estem vivint a nivell interna
cional i a la ralentització de l'activitat econòmica com a conse

qüència del període vacacional de Setmana Santa. Cal matisar
que una part molt significativa dels desplaçament són per mo
tius de negoci. Les vacances tradicionals de tres dies han passat
a convertir-se en una setmana per una part important de la po
blació activa.

Pel que fa a la professió, respecte al mateix període de l'any
anterior, augmenta la presència dels tècnics superiors i dels pro
fessionals liberals, mentre que davalla la dels alts directius, qua
dres intermedis i empleats.

Toti tenir un pes poc rellevant i en termes relatius, es dobla
el pes del collectiu d'estudiants i de mestresses de casa, fet ca
racterístic propi del període vacacional. L'increment dels que
ens visiten en fanulia, sobretot dels que ho fan amb fills, reforça
aquests conectius.

Més d'un 76 per cent dels enquestats declaren venir sols o
amb amics a la ciutat -un 37,5 per cent i un 38,9 per cent res
pectivament. En relació amb l'any anterior, creix lleugerament
el nombre dels que vénen amb amics i, sobretot dels que ho fan
amb familia i amb fills. Davalla el volum dels que vénen sols.
Els grups organitzats, malgrat ser en termes percentuals poc sig
nificatiu, doblen el seu pes. Això es correlaciona amb l'augment
del grau d'utilització de l'autocar com a mitjà de transport per
arribar a la ciutat.
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En fer una valoració sistemàtica de al 10, dels diferents as

pectes de la ciutat segons l'opinió dels enquestats, l'oferta arqui
tèctonica, l'oferta cultural i lúdica, el caràcter i l'amabilitat dels
ciutadans i el transport públic són els aspectes més valorats.
Aquest trimestre, a més, cal afegir entre els itemsmés ben con

siderats, l'accessibilitat a la ciutat i el nivell d'informació. L'es
forç realitzat en la millora de les infrastructures d'accés a la ciu
tat han impactat molt favorablement els nostres visitants. En
comparar amb el mateix període fa un any, els accessos passen
d'una valoració de 6,7 a 7,9; en el mateix sentit, encara que amb
menys intensitat, el nivell d'informació passa de 6,8 a 7,2.

En comparar els darrers quatre trimestres, es palesa una da
vallada d'aproximadament un punt en la valoració tant de la re

lació qualitat-preu de l'oferta hotelera com de la de l'oferta de
restauració, mentre que es manté la donada a l'oferta comercial.
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Aixímateix, els enquestats puntuen menys positivament la
contaminació ambiental, tant pel que fa a contaminació atmos

fèrica com als sorolls.

Segons els enquestats, i en primera resposta, elmillor de Bar
celona és l'oferta arquitectònica i monumental i en segon lloc la
gent i l'ambient. Quant als aspectes menys valorats, el pitjor és,
en primer lloc, el tràfic i, en segon lloc, la pol.lució i la contami
nació.

Les activitats que realitzen els visitants es concentren
en determinades àrees de la ciutat.

Destaquen com a principals activitats realitzades pels visi
tants, tant de dia com de nit: les relacionades amb la restauració
—99 per cent—, seguides a una distància relativa de passejar
—66 per cent— per la ciutat; un 21 per cent van de compres i
un 24 per cent responen anar de copes. L'anar de compres es fa
amb escassa freqüència. La relació qualitat-preu de l'oferta co

mercial té una valoració força baixa.

Mentre que el menjar i beure es realitza en el lloc on es troba
el visitant en cada moment, donat el nivell d'atomització de l'o
ferta de restauració, la resta d'activitats es concentren per àrees:

Montjuïc, el Quadrat d'Or, Gaudí i Ciutat Vella per visitar; La
Rambla, Ciutat Vella i el front Marítim com a zones de passeig;
El Quadrat d'Or i Ciutat Vella per a comprar i el Quadrat d'Or,
Ciutat Vella i La Rambla per anar de copes.

Es dóna, doncs, una forta concentració d'activitats en deter
minades àrees de la ciutat.



V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges

Període
Barcelona Resta Barcelonès Resta Regió I Resta Catalunya Cata unya

„

. . • •

1987 3.828 3.146 1.450 619 13.658 10.685 28.887 20.977 47.823 35.427
1988 3.480 3.302 1.259 883 18.012 10.765 38.117 20.787 60.868 35.737
1989 4.720 3.218 1.305 1.197 19.103 14.264 38.522 26.922 63.650 45.601
1990 2.724 2.431 769 1.054 12.328 13.042 21.541 25.997 37.362 42.524

1991 2.157 2.503 723 1.688 12.261 11.425 18.210 21.778 33.351 37.394
lr. tr. 530 725 224 231 2.763 2.843 3.953 5.483 7.470 9.282
2n. tr. 756 612 184 224 3.459 3.438 5.080 6.341 9.479 10.615
3r. tr. 373 379 196 125 2.369 2.139 4.320 5.157 7.258 7.800
4t. tr. 498 787 119 1.108 3.670 3.005 4.857 4.797 9.144 9.697

1992 2.819 4.103 696 737 12.626 9.932 18.160 16.040 34.301 30.982
lr. tr. 557 1.247 140 140 3.105 2.387 5.428 4.116 9.230 7.890
2n. tr. 817 2.109 170 264 3.580 2.861 4.902 4.412 9.469 9.646
3r. tr. 704 260 292 120 3.118 2.031 4.085 3.577 8.199 5.998
4r. tr. 741 487 94 213 2.823 2.653 3.745 3.935 7.403 7.458

1993
lr.tr. 475 534 283 113 4.231 2.058 4.340

,
3.102 9.329 5.807

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

Variació (/o)

Barcelona

Resta Barcelonès i

Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

lr. tr. 1993/1r. tr. 1992
lr. tr. 1992/1r. tr. 1991

-14,7
5,1

-57,2
72,0

-39,1
8,6

-14,1
-17,8

1992/1991
1991/1990

30,7
-20,8

63,9
3,0

2,6
-0,9

-18,6
-7,0

L'augment del nombre d'habitatges iniciats a la Regió I en més
del 30 per cent en relació amb un any abans sembla confirmar la
recuperació de l'activitat de la construcció residencial.

Les dades dels habitatges iniciats a la Regió I corresponents
al primer trimestre del 1993 mostren una recuperació molt im
portant en relació amb el primer trimestre del 1992. Aquest in
crement -del 31,2 per cent-ha vingut de la mà del desenvolu
pament del Pla de l'Habitatge a les àrees urbanes de la Regió I,
especialment a l'entorn de Barcelona. Per mesurar la importàn
cia d'aquestes dades cal no oblidar que els habitatges iniciats a

la Regió I -zona que concentra dues terceres parts de la pobla
ció catalana- representen poc més de la meitat dels previstos al
conjunt de Catalunya.

Pel que fa a la resta de Catalunya, l'evolució d'aquest primer
trimestre d'enguany no ha estat tan positiva com a la regió me
tropolitana, bàsicament a causa de dues raons; d'una banda, la
notable expansió registrada per aquesta variable un any enrera,
ja que els efectes del Pla de l'Habitatge hi foren molt imme
diats; de l'altra, la forta crisi que viu actualment la segona resi
dència, especialment a les comarques del litoral.

Les dades referides als habitatges acabats no fan més que re
flectir -amb un desfasament d'entre 12 i 18 mesos- l'evolució
dels iniciats. La tendència descendent característica del conjunt
d'àmbits analitzats reflecteix, doncs, la pèrdua de dinamisme
dels darrers trimestres. A Barcelona, la reducció del nombre
d'habitatges acabats està directament relacionada amb els valors

extraordinaris que es detectaren durant el primer semestre del
1992, quan es van concloure una bona part de les promocions
olímpiques.

En una perspectiva a curt i mitjà termini, hom pot aventurar
una recuperació de la construcció residencial a Catalunya que es

pot produir en parallel o a remolc d'un revifament de la de
manda. 0, més ben dit, que una part de la demanda latent es
converteixi en demanda efectiva, quant que estan millorant
substancialment les condicions d'accés a l'habitatge. El descens
dels tipus d'interès delmercat hipotecari iniciat a partir d'una
de les darreres «guerres» entre entitats financeres -generalitzat
de forma immediata gràcies a la rebaixa del tipus d'intervenció
efectuada pel Banco de España després de la devaluació del
mes de maig-, ha de contribuir necessàriament a un augment
de la demanda a mitjà termini. Cal no oblidar que l'elevat cost
de les hipoteques constitueix un dels factorsmés importants que
frena la venda d'habitatges i, en definitiva, la dinàmica del mer
cat residencial. L'altre factor cabdal previ, quant que depe
nent de com evolucioni, l'anterior pot perdre pes específic com
a obstacle real- és el preu de venda dels habitatges; les darre
res dades disponiblesmostren un lleu descens del preu dels ha

bitatges en termes reals, tant de nova planta com de segona mà.
En conjunt, i sense oblidar el contrapès que significa una con

juntura econòmica feble i unes expectatives escassament opti
mistes sobre l'evolució de la renda permanent de les economies
domèstiques, l'evolució recent i esperada dels preus i del finan
çament bancari donen consistència al tan esperat revifament de
la demanda necessari per imprimir un major dinamisme a

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

Habitatges
milers d'habitatges
70

1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156 60
1986 11.621 7.965 3.656

1987 17.919 12.577 5.342 50
1988 26.330 22.819 3.511
1989 32.942 30.222 2.720
1990 20.489 19.203 1.286 40

1991 21.570 20.077 1.493
lr. tr. 5.521 5.107 414 30

2n. tr. 5.558 5.157 401
3r. tr. 4.728 4.362 366
4t. tr. 5.763 5.451 312 20

1992
lr. tr.

21.868
5.652

19.687
5.318

2.181
334 10

2n. tr. 6.150 5.241 909
3r. tr. 5.936 5.288 648
4r. tr. 4.130 3.840 290

1993
lr.tr. 4.959 4.410 549

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

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

• Província de Barcelona E Resta Catalunya

Projectes visats

Protecció
Variació (°/0) Total Lliures oficial

lr. tr. 1993/1r. tr. 1992 -12,3 -17,1 64,4
lr. tr. 1992/1r. tr. 1991 2,4 4,1 -19,3

1992/1991 1,4 -1,9 46,1
1991/1990 5,3 4,6 16,1

L'espectacular evolució dels habitatges de protecció oficial no és
suficient per compensar ladavallada dels Iliures.

El nombre de projectes visats a la província de Barcelona du
rant els primers mesos del 1993 reflecteix un manteniment dels
valors registrats durant el darrer trienni. La davallada de la
construcció turística i de segona residència a tot Catalunya d'en
çà el 1990 ha significat l'abandó dels intensos ritmes de creixe
ment que van caracteritzar el període 87-89. Des de llavors, els
valors anuals per a la província es mantenen a l'entorn dels poc
més de vint mil visats anuals.
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De fet, aquests són uns valors semblants als que es registraren
a començament de la passada dècada, quan hi havia una pobla
ció resident en aquesta àrea similar a la censada actualment.
Ara bé, no es pot obviar que en aquests deu anys l'estructura
d'edats de la població ha experimentant alguns canvis, rellevants
des del punt de vista del mercat immobiliari. Si analitzem l'evo
lució del segment de població que constitueix el gros de la de
manda d'habitatges -és a dir, la població que té de 20 a 35
anys-, veiem que aquesta ha augmentat aproximadament en
75.000 persones a la província de Barcelona. Aquesta evolució
no ha trobat la seva rèplica en la seguida pels habitatges visats.

El més remarcable d'aquestes dades és, sens dubte, la lenta
consolidació de la recuperació dels habitatges de protecció ofi
cial, la promoció dels quals resulta de nou atractiva als promo
tors privats i socials. Malgrat que en termes absoluts es tracta

d'uns valors encara força minsos, l'impuls que el Pla de l'Habi
tatge ha donat a figures d'ajut protegides comara l'habitatge de
protecció oficial o l'habitatge a preu taxat es deixa sentir espe
cialment a les àrees urbanes de la Regió I, tal com s'ha comen

tat a l'apartat anterior. A més a més, això vindria a confirmar el
fet que en èpoques de recessió immobiliària s'incrementa la pre
sència d'aquesta figura protegida (HPO).



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres concedides m2)

Total 301.050

En edificis residencials 169.005
Ús residencial 86.668
Aparcaments 53.530
Locals comercials 21.173
Oficines 5.858
Altres 1.776

58,5

76,8
150,3
20,5
56,3
262,9
32,3

801.107

439.755
182.233
171.396

72.162
8.292
5.672

En altres edificis 132.045 39,8 361.352
Aparcaments 30.104 -5,9 107.299
Locals comercials 3.707 -35,3 38.395
Indústries 11.693 754,1 43.216
Oficines 4.982 -78,3 78.000
Hotels 0 9.692
Equipaments 70.748
Ús residencial o

247,3 72.849
9.872

Altres 10.811 3.098,5 2.029

milers m2
80

70

60

50

40

30

20

10

0
II III IV V VI VII VIII IX X

Districtes

en edificis residencials en edificis no residencials

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

Després d'un any 1992 recessiu per a la construcció, el sostre
de nova planta previst a les llicències d'obres concedides
durant elprimer trimestre d'enguany ha experimentat
una forta embranzida.

La superfície de nova construcció prevista a les llicències
d'obresmajors concedides pel Servei de Llicències d'Obres de
l'Ajuntament de Barcelona ha superat, per primer cop en els
darrers trimestres, els 300.000 m2. Aixà ve a significar un incre
ment de gairebé un 60 per cent en relació amb la dotació de sos

tre aprovada en el mateix període de l'any passat.

Aquesta és una molt bona notícia, tant per la magnitud de
l'increment com perquè pot significar el trencament de la ten

dència recessiva que s'ha registrat en els darrers dos anys. De
moment, una taxa de creixement comaquesta no es registrava
des de les darreries del 1990, en plena eclosió dels projectes
olímpics. De tota manera, i sense abandonar-nos al pessimisme,
per valorar correctament aquest increment tan important no
s'ha d'oblidar que durant l'any passat s'havien assolit uns valors
absoluts molt minsos. A més a més, ja hem comentat repetida
ment que la concentració en el temps de pocs projectes de gran
envergadura, així com les oscil.lacions en els terminis de conces

sió de llicències poden donar lloc a uns resultats que, en una in
terpretació precipitada, poden resultar falsament optimistes.

Pel que fa a la distribució per tipus d'edificis d'aquesta super
fície prevista, un 56,1 per cent es construirà en promocions resi
dencials i la resta en altre tipus d'edificis. Per usos, el sostre des
tinat exclusivament a habitatges, a aparcaments i a equipaments
són, per aquest ordre i amb més del 80 per cent del total, els
epígrafs més importants.

Segons aquest desglossament, és el sostre previst en edificis
residencials el que mostra un major dinamisme. Amb un incre
mentdel 76,8 per cent en relació amb el mateix període de l'any
passat, és el responsable de l'espectacular increment registrat al
conjunt de la superfície de nova planta. De tota manera, el sos
tre en edificis no residencials manifesta també un ritme de crei
xement notable -gairebé del 40 per cent-, gràcies sobretot a
la dotació de nou sostre per a equipaments.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (1r. trimestre 93)

Increment
habitatges'

o

m2 construïts
Nombre de
promocions

Habitatges
per

. ,

1. Ciutat Vella
2. 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

Total

5.765
3.828
8.186
3.484
8.732
4.210
7.927
9.160
10.177
25.199

86.668

6,7
4,4
9,4
4,0

10,1
4,9
9,1

10,6
11,7
29,1

0,16
0,03
0,15
0,10
0,11
0,09
0,15
0,20
0,25
0,42

100,- 0,15

74
39
86
23
53
36
71
83
128
237

8302

8,9
4,7
10,4
2,8
6,4
4,3
8,6
10,0
15,4
28,6

0,14
0,03
0,11
0,06
0,08
0,06
0,10
0,12
0,23
0,28

77,9 5
98,2 3
95,2 5
151,5 4

164,8 10
116,9 6
111,6 8
110,4 9
79,5 4
106,3 7

100,- 0,12 104,4 61

' En relació amb l'estoc existent a cada dis ricte el 1986.

A més d'aquests, durantel 1992 s'ha aprovat la construcció de 39 habitatgesen expedients d'ampliació.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i per ICB.

15
13
17
6
5
6
9
9
32
34

14

L'augment del nombre d'habitatges previstos dóna un cop de

timó a la lànguida evolució del sostre residencial previst.

El nombre d'habitatges de nova planta previstos a les llicèn
cies d'obres majors aprovades per l'Ajuntament de Barcelona
ha assolit durant el primer trimestre d'enguany les 869 unitats.
Si d'aquests habitatges treiem els previstos en expedients d'am
pliació, en queden encara 830. Aquesta és una xifra insòlita
quant que supera de bon tros les dotacions mitjanes trimestrals
del darrer bienni, així com les d'anys anteriors si no es compta
bilitzen els habitatges olímpics. De fet, representa un increment
del 133,6 per cent en relació amb els habitatges previstos durant
el primer trimestre de l'any passat.

Si bé és cert que aquests extraordinaris resultats han superat
qualsevol previsió que la conjuntura econòmica permetia tot just
fa un trimestre, cal contextualitzar-los i no perdre de vista al
guns factors que poden ajudar a la seva interpretació. Malgrat
que suposen un trencament de l'evolució recessiva dels darrers
trimestres, encara és molt aviat per parlar d'un canvi de tendèn
cia, atès que no han variat substancialment les condicions que
afecten la situació de la construcció residencial a Barcelona i

que ja s'han comentat repetidament en aquestes pàgines. Calen
aquí, doncs, dues puntualitzacions per interpretar aquest aug
ment sobtat del nombre d'habitatges previstos: d'una banda, la
concessió de les llicències d'obres depèn només en part de la
conjuntura, ja que la reducció o allargament del temps de trami
tació pot afavorir una anòmala concentració d'expedients; de
l'altra, s'ha produït un impuls en la promoció d'habitatges pú
blics i d'altres susceptibles d'emparar-se als ajuts que preveu el
Pla de l'Habitatge.
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Amb l'excepció de Sants-Montjuïc, la construcció de nous

habitatges es concentra als districtes nord-orientals de la ciutat.

Tal com hem comentat anteriorment, el sostre destinat a la
construcció d'habitatges és el que ha registrat, juntament amb
els equipaments, el creixement més destacable al llarg d'aquest
trimestre. Una distribució per districtes dels habitatges aprovats
al llarg del primer trimestre d'enguany mostra una certa concen

tració. Sant Martí és, a molta distància, el districte que acull una
major dotació, amb gairebé el 30 per cent del total. En un segon
terme se situa Sant Andreu, amb el 15,4 per cent. A tots dos
districtes es concentren sengles promocions de grans dimen
sions: a Sant Martí, s'ha aprovat la construcció d'una de 160 ha
bitatges a Barri Besòs, mentre que a Sant Andreu, al barri de la
Sagrera, se'n construirà una de més modesta, de «només» 93 ha

bitatges.

Pel que fa a la resta de districtes, cal tornar a destacar l'apor
tació de Ciutat Vella, que ja vamcomentar en l'anterior edició
d'aquesta publicació. Malgrat que no es tracta d'una dotació
enorme, ha deixat de ser simbòlica i representa la consolidació
de la renovació social i urbanística d'aquesta àrea. També és
cert que una bona part d'aquesta renovació ve de la mà de la
rehabilitació del parc existent i, per tant, no queda registrada en

aquests quadres. Aquesta darrera opció és reconeguda -amb
força unanimitat- com una de les vies de solució més sòlides a

l'escassetat relativa d'habitatges a Barcelona i a les dificultats de
construir-ne de nous. De fet, en el darrers anys s'ha anat incre
mentant el nombre d'habitatges que han obtingut llicència de
reforma, i el 1992 representaren gairebé el 10 per cent dels habi

tatges aprovats de nova planta.



Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
lr. trimestre del 1993

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40 habitatges
• més de 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
facilitades pel Servei de Control de l'Edificació
de l'Ajuntament de Barcelona.
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Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
1992

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• més de 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

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

Nota: El mapa de llicències d'obres queapareix
en el número 17 de Barcelona.Economia no

correspon al conjunt de l'any 1992com diu

l'encapçalament El mapa correcte és el que es

publica en aquestapàgina.



Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (1r. trimestre 93)
En edificis residencials En altre

edificis ffillIMINE11~~
Nombre
total

places existents
el 1990

CeS

dèficit de places
el 1990

Nombre
de

Places previstes/
habitatges Nombre

1. Ciutat Vella 101 5,2 1,36 101 0,56 0,7
2. Eixample 77 4,0 1,97 341 418 0,39 1,9
3. Sants-Montjuïc 159 8,2 1,85 206 365 0,88 1,2
4. Les Corts 29 1,5 1,26 8 37 0,10 0,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 165 8,5 3,11 0 165 0,25 0,9
6. Gràcia 102 5,3 2,83 0 102 0,21 2,5
7. Horta-Guinardó 276 14,2 3,89 276 0,60 1,1
8. Nou Barris 264 13,6 3,18 234 498 1,32 1,7
9. Sant Andreu 480 24,8 3,75 152 632 1,60 4,5
10. Sant Martí 284 14,7 1,20 24 308 0,67 0,9
Total 1.937 100,- 2,33 965 2.902 0,59 1,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificaciói pel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Dues terceres parts de les places d'aparcament aprovades
durant el primer trimestre d'enguany se situaran en edificis
residencials.

Durant el primer trimestre del 1993 s'ha previst la construcció
de poc més de 2.900 places d'aparcament en edificis de nova

planta. Aquestes places ocupen un total de 83.634 m2, la qual
cosa converteix aquest tipus de sostre en el segon grup més im
portant en termes absoluts, després del destinat exclusivament a
habitatges.

L'evolució d'aquesta variable està, com és natural, molt lliga
da a la del conjunt de sostre previst i a la seva tipologia, de ma

nera que no sorprèn trobar un augment del 6,3 per cent en rela
ció amb el mateix període de l'any anterior. Aquest creixement
és especialment rellevant després d'un bienni de davallada con

tinuada, seguint l'evolució del sostre no residencial. L'extraordi
nària expansió que es donà en el període previ als Jocs registrà
el màxim exponent en la dotació prevista per al 1990, amb més
de 21.000 places de nova creació -més del triple de les previs
tes el 1988. Era evident que aquelles taxes de creixement eren
impossibles de mantenir, com de fet ha succeït.

Del total de places noves previstes, dues terceres parts s'ubi
caran en edificis residencials. La tipologia i categoria de les pro
mocions residencials de nova construcció i el dèficit de places
d'aparcament determina la localització d'aquestes. Les places
que s'ubiquen en promocions no residencials estan molt més
concentrades, ja que gairebé la totalitat se situa a quatre distric
tes: l'Eixample, Nou Barris, Sants-Montjuïc i Sant Andreu. Ma
joritàriament, els edificis que acolliran aquestes places estan
destinats a equipaments, en consonància amb l'expansió que du
rant aquest trimestre ha experimentat aquest tipus de sostre.
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Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (1r. trimestre 93)

En edificis residencials En altres edificis Total
m2 locals comercials construïts previstos/
m2 locals comercials existents el 1986

12,2 10,41. Ciutat Vella 2.591 0 2.591 0,62
2. Eixample 520 2,5 384 10,4 904 3,6 0,10
3. Sants-Montjuïc 976 4,6 3.323 89,6 4.299 17,3 1,58
4. Les Corts 396 1,9 0 396 1,6 0,34
5. Sarrià-Sant Gervasi 424 2,0 0 424 1,7 0,15
6. Gràcia 206 1,0 0 206 0,8 0,10
7. Horta-Guinardó 1.864 8,8 O 1.864 7,5 1,17
8. Nou Barris 849 4,0 O 849 3,4 0,47
9. Sant Andreu
10. Sant Martí

7.935
5.412

37,5
25,6

O
o

7.935
5.412

31,9
21,8

4,38
1,98

Total 21.173 100,- 3.707 100,- 24.880 100,- 0,82

Font: Elaboració pròpiaa partir de le dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP, Àrees de nova centralitat.

Sostre previst a les llicències iTobresper altres usos no residencials

1■11M■11

(1r. trimestre 93)

1. Ciutat Vella
2. Eixample

O
o

840
900

7,7
8,3

6.336
13.433

8,8
18,7

3. Sants-Montjuïc 6.704 57,3 443 4,1 37.467 52,2
4. Les Corts 0 996 9,2 6.343 8,8
5. Sarrià-Sant Gervasi 0 427 3,9 0

6. Gràcia 0 0 0
7. Horta-Guinardó 0 0 4 818 6,7
8. Nou Barris 0 4.539 41,9 0

9. Sant Andreu 2.339 20,0 1.981 18,3 2.351 3,3
10. Sant Martí 2.650 22,7 714 6,6 1.083 1,5

Total 11.693 100,- 10.840 100,- 71.831

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

L'evolució seguida durant els darrers anys del sostre destinat a
comerç, oficines i indústries no fa més que reflectir amb fidelitat
els canvis en l'estructura productiva de la ciutat.

L'evolució de la superfície destinada a activitats comercials ha

mantingut la tendència positiva que inicià a les darreries del
1992, i que significà un primer indici de recuperació després
d'alguns trimestres de davallada continuada. En concret, amb un

creixement del 29,1 per cent en relació amb el mateix període
de l'any passat, sembla que s'ha recuperat -almenys en part
l'impuls que animà l'evolució de l'activitat comercial en els dar
rers anys. Aixó es fa palès si s'observa l'evolució del nombre de
llocs de treball existents a laciutat vinculats al comerç, la res

tauració i l'hoteleria -un vint per cent del total-, que des del
1981 ha experimentat un creixement de gairebé el 30 per cent.
Aquesta i altres branques del terciari són les que han experi
mentat un creixement més destacable, com així ho revela l'evo
lució del sostre previst en els darrers anys; en aquest sentit, no
més cal pensar que en el període 88-92 s'ha aprovat la
construcció de més de 700.000 m2 de sostre comercial, mentre
que el sostre nou destinat a activitats industrials no representa
ni la meitat d'aquesta xifra.

En el breu lapse d'una dècada -breu en l'esdevenir d'una
ciutat- hem assistit a una dinàmica molt expansiva de les acti
vitats terciàries i, naturalment, de l'escenari que ocupen, és a

dir, de l'espai físic on radiquen. Així, si per un costat es conside

104

ra que el nombre de treballadors dels serveis (exclòs el comerç)
ha augmentat en més d'un 35 per cent en el període 86-91, no
sorprèn que parallelament el parc d'oficines hagi augmentat
aproximadament en un 25 per cent durant els anys 88-92. El nou
sostre d'oficines ha contribuït a eixamplar, a descentralitzar i a
millorar l'oferta existent, quant que moltes de les promocions
tot just estrenades o encara en construcció -algunes d'elles
molt emblemàtiques- són de primera categoria. A aquesta eta

pa expansiva ha seguit un període de temperament a l'espera
que el mercat absorbeixi aquesta ingent dotació de noves pro
mocions. A més a més, a les tensions pròpies del mercat cal afe
gir-hi una conjuntura econòmica desfavorable; en definitiva,
això es tradueix en una sobredimensió de l'oferta actual i a
mitjà termini.

L'evolució del sostre destinat a equipaments presenta uns

trets característics significatius, en part perquè acostumen a és
ser projectes de gran envergadura que necessiten d'un període
llarg de maduració. En concret, durant elprimer trimestre d'en
guany, s'ha aprovat una dotació de sostre que equival gairebé a

l'aprovada durant tot l'any passat, gràcies a la coincidència de
tres projectes molt importants -un de sanitari a PEixample i
dos de culturals a Sants-Montjuïc-, que en total representen el
70,8 per cent del total de sostre per equipaments previst a la ciu
tat durant aquest període.



Evolució dels preus al mercat immobiliari

Preu dels habitatges de nova planta (1r. semestre 1993)

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

m na

91,2
110,2
118,9
166,5
156,0
103,9
136,4
112,1
121,2
122,0

125,1

180.023
237.197
203.839
299.004
380.206
237.460
218.298
195.178
180.839
195.431

233.937

-6,9
-7,2
3,5
10,6
2,6
2,0
0,0
-1,0
5,6
7,9

2,4
1 Variació (1r. semestre 1993/1r. semestre 1992).
Font: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona. Primer semestre, 1993. Elaboració pròpia.

16.298
26.468
23.840
54.198
63.519
24.809
29.470
21.706
21.865
24.295

30.802

22.500
75.000
55.000
270.000
139.000
52.000
65.000
28.500
30.000
57.000

270.000

9.475
15.500
10.500
12.000
22.000
11.500
12.600
16.000
12.500
13.250

9.475

Reprenem en aquesta edició de la revista el seguiment dels
preus del mercat immobiliari amb les dades corresponents als
primers mesos del 1993. Com ja és habitual, l'anàlisi delmercat
immobiliari de la ciutat es concentra -per una qüestió de dis
ponibilitat i homogeneïtat de la informació- en els subsectors
de l'habitatge, tant de nova construcció com de segona mà, i el
de les places d'aparcament. La informació de base utilitzada
procedeix -en el cas de les promocions noves- dels informes
de conjuntura immobiliària que periòdicament realitza l'empre
sa Tecnigrama.El seguiment del mercat secundari es basa en les
dades recollides i tractades per la UnitatOperativa del Pla de la
Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Gairebé la meitat de l'oferta d'habitatges de nova construcció
es concentra al districte de Sant Martí.

A nivell metodològic i com a recordatori, començarem preci
sant que la mostra d'habitatges de nova planta analitzada cor

respon a edificis residencials de nova construcció de promoció
privada, amb independència del seu estat de construcció -però
en fase de venda- i que han estat localitzats in situ. La mostra

analitzada representa aproximadament el 80 per cent del total
de l'oferta existent en el moment de la realització del treball de
camp -desenvolupat al Ilarg dels mesos de febrer i març del
1993.

Els quadres que es presenten han estat elaborats a partir de
les dades relatives a una mostra de 6.199 habitatges distribuïts
en 224 promocions de nova planta. Aquesta oferta és lamés ele
vada que s'ha registrat en els darrers vuit anys. El districte de
Sant Martí, amb la Vila Olímpica de Poblenou, constitueix
-amb el 45,0 per cent de l'oferta-, el nucli més important de
la nova oferta residencial a la ciutat. En l'extrem oposat es tro
ben els districtes de Nou Barris i Ciutat Vella, amb prop de cent

habitatges cadascun. És remarcable el cas de Ciutat Vella, ja
que en els darrers anys l'oferta d'habitatges de nova planta ha

experimentat un impuls important i ha deixat de tenir caràcter
simbòlic; només cal pensar que el 1990 la mostra no contempla
va cap habitatge en aquest districte. Aquest canvi no hauria es

tat possible sense l'actuació decidida i persistent de millora i es
ponjament del barri impulsada per l'Administració a través de
Procivesa.

Cal destacar que, en relació amb les dades del primer semes
tre del 1992, tant l'oferta d'habitatges com el nombre de promo
cions han augmentat significativament a la ciutat: un 7,8 i un
22,4 per cent respectivament. Aquest desigual creixement ha
comportat una disminució de la grandària mitjana de les promo
cions, fet que no es produïa des de l'any 1989. Juntament amb
aquesta reducció de la grandàriamitjana de les promocions s'ha

produït una significativa dispersió espacial de l'oferta. Aquests
dos fets van a favor de les preferències de la demanda, quant
que impliquen una major heterogeneïtat de l'oferta.

Aquest increment de l'oferta ha vingut més de la mà de
l'alentiment dels ritmes de venda de promocions que ja porten
un cert temps al mercat que no pas d'un augment de novespro
mocions. De fet, aproximadament la meitat de les promocions
que fa un any es trobaven a la venda, encara s'hi mantenen. El
fet és que el mercat absorbeix el producte amb més dificultat
que ara fa un any, i ara per ara, el temps mitjà de venda d'una
promoció és molt superior al termini d'execució de l'obra. Per
il.lustrar aquest fet només cal veure que, actualment, dues terce
res parts dels habitatges en oferta estan ja venuts -una propor
ció semblant a la del 1986, tot just abans de l'inici de la darrera
fase alcista del mercat, quan la mitjana dels anys 90-91 era d'un
50 per cent.
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Evolució del preu dels habitatges de nova planta i de segona mà

1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr.sem.
2n. sem.

1992
lr. sem.
2n. sem.

1993
lr. seín.

Nova planta

67.258
102.712
146.554
191.050
203.274

210.925
216.915

228.471
230.756

233.937

100,0
144,8
195,8
238,1
236,0

239,6
235,7

242,5
237,8

236,4

Nilin. ni

57.814 100,0
79.456 130,3
132.815 206,4
163.205 236,6
195.829 264,5

212.405 280,7
215.573 272,5

220.044 271,8
222.553 266,8

217.243 255,4

milers pessetes/m2
250

200

150

100

50
1986 1987 1988 1989

—Habitatges nova planta

1990 lr. sem. lr.sem. lr. sem.
1991 1992 1993

Habitatges segona mà

Nota: Fins l'any 1990 les dades corre ponen al primer semestre de cada any.
Font: Nova planta: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona. Segundo semestre1993.

Segona mà: Servei Cadastral i de Valoracióde Base de la UnitatOperativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

El preumitjà de venda d'un habitatge de nova planta
a Barcelona supera lleugerament els 30 milions de pessetes.
Tanmateix,més del 90 per cent dels compradors potencials
no estan en condicions de pagar més de 20milions.

Un primer apropament a les dades ens mostra que «l'habitat
ge tipus» de nova planta que es troba a la venda a Barcelona té

uns 125 in2 de superfície construïda—equivalent a poc més de
110 in2 habitables— i un preu de venda de poc més de 30 mi
lions de pessetes. Pel que fa a la primera variable, hom pot par
lar d'un augment de la grandàriamitjana dels habitatges en rela
ció amb anys enrera d'aproximadament un quatre per cent. Una
part important d'aquest augment és atribuible a una major pre
sència d'habitatges unifamiliars que, almenys a Barcelona, per
tanyen als estrats de categoria superior, amb una superfície mit
jana que dobla la dels habitages construïts entre mitgeres. De
tota manera, l'aportació d'aquest segment sobre el total no és
determinant, quan que malgrat que el nombre de promocions
dobla el pes de les existents fa dos anys, no arriben al deu per
cent de les promocions de la mostra. Així, aquest augment de la

superfície mitjana dels habitatges va en contra de les preferèn
cies de la demanda, que manifesta que prefereix sacrificar espai
a canvi d'obtenir un producte més assequible. Ara bé, és inte
ressant comprovar que mentre que els districtes amb els habitat
ges més grans de mitjana registren els augments de superfície
més elevats —a Les Corts i a Sarriá-Sant Gervasi l'increment
ronda el 20 per cent—, a l'Eixample, Gràcia i Ciutat Vella es

produeix unadavallada de la superfície mitjana d'aproximada
ment el deu per cent.

Quant l'evolució del preu de venda, s'ha incrementat —de
mitjana— en 2,2 milions de pessetes en el darrer any. Així, mal
grat l'atonia del mercat, els preus es resisteixen a baixar i, en
termes nominals, hom pot parlar d'un augment superior al set
per cent en el preu del producte final. L'evolució del preu/m2 és
molt més moderada i, amb un creixement en termes nominals
del 2,4 per cent, podríem parlar d'una lleugera reducció dels
preus en termes reals, en la línia del que ha succeït des del 1990,
quan acabà la fase de creixement explosiu que va caracteritzar
el quadrienni anterior.
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Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges
(1r. semestre 93-1r. semestre 92)

Evolució del preu mitjà dels

habitatges
Li disminueix
Li es manté
• augmenta
• augmenta notablement

Evolució de l'oferta

d'habitatges
• disminueix
• esmanté
• augmenta

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



Preus de venda màxims i mínims dels habitatges

Districtes Preu mitjà
10

9

8

7

6

5

4

3

1 IMIE

20 40
1

60 80 100 120 270

milions de pessetes

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per tecnigrama.

• Un cop s'ha deixat enrera aquesta fase expansiva del mercat
immobiliari en general, la situació actual es caracteritza per unes
expectatives a mig i llarg termini dominades per taxes de creixe
ment moderades, que frenen el desenvolupament d'aquestmer
cat. Malgrat que persisteix una important demanda latent, el ni
vell de preus que regeix al mercat no permeten satisfer una
bona part d'aquesta demanda. Això no sorprèn si es considera
que tres de cada quatre compradors potencials d'un habitatge
nou a Barcelona declaren que no estan en disposició de pagar
més de 16 milions de pessetes —segons un estudi de principi del
1992. A més a més, el diferencial de preus que existeix amb zo

nes pròximes a Barcelona actua com a factor d'atracció per una
part d'aquesta demanda. Aquests fets, juntament amb l'existèn
cia d'una creixent oferta d'habitatges de segona mà—rehabili
tats o no— molt més rica i diversa que la de nova planta, han
fet disminuir la pressió sobre l'oferta d'habitatges nous i, per
tant, sobre els preus.

A més d'aquests factors no són els únics— que tant des
del cantó de l'oferta comde la demanda representen un llast
considerable a l'hora de reanimar els ritmes de venda dels habi
tatges nous, s'ha de afegir que s'ha entrat en un període en què
la renda permanent dels individus tendeix a estancar-se i fins i
tot flexiona a la baixa.

L'increment del preu mitjà a Les Corts (Pedralbes)
—directament Iligat a l'augment de la superfície— apropa
els preus d'aquest districte als de Sarrià-Sant Gervasi.
A aquest darrer, el preu mitjà d'un habitatge dobla
la mitjana de la ciutat.

Lluny de presentar una evolució homogènia, les dades dels
districtes mostren diferències molt notables que destaquen la di
versitat de l'oferta analitzada, tant pel que fa a la característi
ques qualitatives de les promocions com a la ubicació. En la for
mació del preu dels habitatges hi concorren aquests factors i
d'altres més difícils d'objectivar, com l'existència d'una oferta
suficient d'habitatges de segona mà que actua com a comple
mentària fins i tot substitutiva— de la nova planta, les previ
sions d'increment de l'oferta de nova planta a curt termini a la

Evolució de l'oferta d'habitatges de nova planta'

1. Ciutat Vella 0 20 86 133
2. L'Eixample 497 511 543 613
3. Sants-Montjuïc 464 514 666 780
4. Les Corts 89 133 115 275
5. Sarrià-Sant Gervasi 133 146 184 253
6. Gràcia 139 146 106 306
7. Horta-Guinardó 570 638 636 600
8. Nou Barris 169 266 112 86
9. Sant Andreu 353 327 352 364

10. Sant Martí 753 1.224 2.949 2.789

Barcelona 3.167 3.925 5.749 6.199

Oferta referida al primer semestre de cada any.
Font: Tecnigrama.

ciutat—en tot cas limitades—, i les expectatives de desenvolu
pament de determinades zones.

Així, només en termes de superfície dels habitatges, la mitja
na de Les Corts supera la de la ciutat en més d'un 33 per cent,
mentre que la de Ciutat Vella és un 27 per cent inferior a aques
ta. En termes de preu/m2, és a Sarrià-SantGervasi on es registra
una mitjana més elevada, mentre que la més baixa és a Ciutat
Vella.

En relació amb l'evolució registrada respecte al primer semes
tre del 1992, cal destacar que les variacions més significatives
s'han registrat a Les Corts i a L'Eixample. Les Corts es l'únic
districte que, amb una oferta força reduïda, registra una pressió
dels preus a l'alça, amb un increment del 10,6 per cent. Contrà
riament, la disminució del preu/m2 a l'Eixample s'ha combinat
amb una davallada de la grandària mitjana dels habitatges, la
qual cosa ha determinat que, tal com es va detectar a les darre
ries del 92 i per primera vegada en els darrers anys, el preu mit
jà dels habitatges nous a l'Eixample estigui per sota de lamitja
na de la ciutat. A més d'una major presència d'habitatges amb
una superfície construïda per sota de lamitjana, l'evolució dels
preus a l'Eixample s'explica també perquè l'oferta de nova plan
ta està molt concentrada a les zonesmés perifèriques del distric
te.

La imatge més gràfica de l'heterogeneïtat de l'oferta existent
a la ciutat la obtenim si observem els preus màxims i mínims de
tectats; d'una banda, el preu màxim es registra a Les Corts, en
una promoció d'habitatges unifamiliars que es troba per sobre
de la Diagonal—amb 270 milions de pessetes—, mentre que el
mínim—9,5 milions— correspon a Ciutat Vella. Els mínims de
cada districte es troben concentrats en un interval força reduït
—de 9,5 a 22,0 milions. Contràriament, els valors màxims mani
festen una gran dispersió —especialment acusada a Les Corts i a
Sarrià-SantGervasi. De la llunyania d'aquests màxims en rela
ció amb la mitjana de cada districte se'n dedueix que el gros de
l'oferta es concentra per sota del preu mitjà. Només cal dir que
els preus màxims a tres districtes —Ciutat Vella, Nou Barris i
Sant Andreu— són inferiors a la mitjana de la ciutat.
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Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta.
Tipologia de l'oferta' (1r. semestre 1993)

Ti olo.ia d l'oferta

1. Ciutat Vella 4.637 9,1 50,0 0,0 50,8 100,-
2. L'Eixample 3.562 -1,0 25,0 0,0 75,0 100,-
3. Sants-Montjuic 3.140 -4,2 10,3 2,5 87,2 100,-
4. Les Corts 3.685 1,9 15,0 20,0 65,0 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.758 4,3 0,0 5,0 95,0 100,-
6. Gràcia 3.778 -10,3 17,4 13,0 69,6 100,-
7. Horta-Guinardó 3.582 4,4 18,5 18,5 63,0 100,-
8. Nou Barris 3.120 -5,2 37,5 0,0 62,5 100,-
9. Sant Andreu 3.002 -2,1 16,7 5,5 77,8 100,-

10. Sant Martí 3.229 0,9 10,3 3,5 86,2 100,-

Barcelona 3.560 0,4 16,6 7,1 76,3 100,-

La distribució de les placesd'aparcament en tres categories fa referència a les promocions d'habitatges de nova planta segons si aquestes disposen o no placesd'aparcament i-si en disposen
del règim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Variació (1r. semestre 1993/1r. semestre 1992).

Font:Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona. Primer semestre. 1993. Elaboració pròpia.

El preu dels habitatges de segona mà s'estabilitza, seguint
la tendència dels de nova construcció.

El preu mitjà dels habitatges de segona mà ha experimentat
una lleugera davallada en termes nominals -del 1,3 per cent, en
relació amb el primer semestre del 1992. L'estancament detectat
al llarg de l'any passat ha donat pas a unes taxes de creixement
negatives durant els primers mesos d'enguany. Cal recordar que
la sèrie presentada es refereix a preus d'oferta, igual que en el
cas dels de nova construcció. Val a dir també, que en la majoria
de casos, el preu de transacció d'un immoble de segona mà és
inferior al d'oferta. Al respecte, i un cop vista l'evolució a la
baixa dels lloguers durant el 1992 i els primers mesos del 1993
-al voltant del 15 per cent-, es pot avançar la hipòtesi que
l'evolució dels preus de transacció ha pressionat a la baixa els
d'oferta.

L'atomització de l'oferta i el retard amb què aquest subsector
s'adapta als canvis del mercat-a remolc del de la nova plan
ta- vaprovocar que durant un període relativament llarg
-quan els habitatges de nova construcció ja havien alentit el
creixement dels preus- el diferencial amb aquests s'escursés.
En aquests moments, la tendència del mercat és a ampliar de
nou aquest diferencial; de tota manera, es pot preveure que
aquesta diferència s'estabilitzarà a curt termini, a causa de la
complementarietat dels dos mercats, i especialment del paper
subsidiari que juga en determinats segments del mercat i zones
de la ciutat.
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El preu d'una plaça d'aparcament equival -de mitjana
al cost de 15 m2 d'habitatge.

L'anàlisi de les places d'aparcament s'ha centrat, com és habi
tual i per raons metodològiques, en les places creades en edificis
residencials de nova planta. Durant el primer semestre del 1993
el preumitjà d'una plaça d'aparcament d'aquestes característi
ques a la ciutat s'ha situat al voltant dels 3,6 milions de pessetes,
la qual cosa suposa un alentimentmolt important de la tendèn
cia alcista que s'havia registrat en els darrers anys i ja es comen

çà a detectar a les darreries de l'any passat; la variació registra
da és del 0,4 per cent nominal, és a dir, es tracta una disminució
dels preus en termes reals. Això significa un canvi molt impor
tant en la tendència, ja que només cal pensar que en el bienni
90-91 s'havien registrat augments del 31,7 i del 19,4 per cent,
respectivament. Sembla doncs que s'ha temperat significativa
ment aquest ritme de creixement, i des de les darreries de l'any
passat i per primer cop en els darrers anys, la taxa de creixe
ment del preu de les places d'aparcament és inferior a la dels
habitatges.

Aquesta evolució pel conjunt de la ciutat amaga el diferent
comportament que s'ha registrat als diferents districtes; Ciutat
Vella i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes on les places
d'aparcament noves en edificis residencials són més cares -a

l'entorn de 4,6 milions de pessetes de mitjana-, alhora que són

els únics, juntament amb Horta-Guinardó, que mostren unes ta

xes de creixement clarament positives. La tipologia dels habitat

ges nous d'una banda, i les característiques físiques d'alguns
d'aquests edificis nous i dels carrers on s'ubiquen són factors
que limiten la dotació de places d'aparcament en edificis resi
dencials a Ciutat Vella. Pel que fa a la resta de districtes, els
preus osciHen entre 3,0 i 3,8 milions de pessetes. S'ha produït
un descens dels preus en termes nominals a cinc districtes, entre
els quals hi ha dos -Gràcia i L'Eixample- on els preus de les
places d'aparcament eren dels més elevats de la ciutat. En defi
nitiva, s'està produint una reducció de la dispersió dels preus.
L'evolució a la baixa dels preus de les places d'aparcament de
promoció privada a moltes zones de laciutat és producte de
l'estancament del parc operatiu de vehicles, fet que s'ha produït
paraHelament a un increment de la dotació de places de promo
ció privada.



VI. Ocupació





Mercal de treball

Atur registrat a Barcelona i a la Regió
Barcelona

1

enfflii..WiliffliiWiliffieffififfliiir
Regió I

1~111111~11~.~1Wii

31-X11-1988 97.077 42.579 54.498 28.596 273.479 110.884 163.195 92.870
31-X11-1989 70.642 28.580 42.062 15.360 206.416 74.521 131.895 54.862
31-X11-1990 66.238 26.886 39.352 13.780 195.864 73.590 122.274 50.237
31-X11-1991 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-V1-1992 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 80.425 105.381 47.814
31-X11-1992 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

31-X11-1988 31.982 4.480 42.468 17.962 108.179 16.313 91.440 56.242
31-X11-1989 25.408 2.789 33.067 9.239 89.895 10.338 74.140 31.196
31-X11-1990 24.203 2.659 33.454 5.809 88.145 10.689 75.793 20.525
31-X11-1991 23.199 3.063 35.372 4.572 83.178 12.332 78.778 15.833

31-111-1992 22.717. 3.374 35.500 4.396 81.120 13.317 78.836 14.942
30-V1-1992 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-X11-1992 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

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: Dades de 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.

La desocupació continua augmentant als primers mesos de

l'any. La taxa d'atur de Barcelona, però,manté el seu
diferencial amb Catalunya i amb Espanya.

Durant el primer trimestre d'enguany, les dades del mercat de
treball a tot Espanya a molts dels principals països euro
peus- han estat força negatives: el nombre d'aturats i la taxa

d'atur han continuat en augment i el nombre de contractacions
s'ha reduït sensiblement. Són prou coneguts no cal insistir
hi- els principals factors que han conduït, amb més o menys in
tensitat, cap a aquesta situació, des de l'augment espectacular
del nombre de fallides empresarials fins a un reajustament de
plantilles per part de moltes empreses per tald'adequar la seva

capacitat productiva a les noves expectatives i millorar el seu ni
vell de competitivitat aparent.

Variació (%)
31-111-1993/
31-XII-1992

31-111-19931
314114992

Barcelona

Atur total registrat 10,1 15,8
-masculí 14,2 31,2
- femení 6,4 4,0
-juvenil 15,4 19,8
Distribució sectorial

- agricultura 15,6 24,7
- indústria 7,9 13,0
- construcció 9,8 45,2
- serveis 11,9 17,3
- Sense ocupació ant. 5,7 -4,8

Regió I
Atur total registrat 11,0 16,7
-masculí 16,2 39,7
-femení 6,4 1,1
-juvenil 17,2 25,7
Distribució sectorial
- agricultura 20,1 -2,3
- indústria 9,6 14,7
- construcció 11,5 54,1
- serveis 12,0 15,6
- Sense ocupació ant. 12,3 1,3
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Taxa general d'atur registrat (%)

31-XII-1987 15,9 19,3 18,3 20,9
31-XI14988 13,3 16,0 15,2 18,8
31-XII-1989 9,6 12,0 11,6 16,2

31-111-1990 9,3 11,7 11,3 16,1
30-VI-1990 8,7 10,8 10,2 15,3
30-IX-1990 9,0 11,2 10,6 15,3
31-X11-1990 8,9 11,3 10,9 15,6

31-111-1991 9,1 11,4 11,0 15,6
30-V1-1991 8,8 10,7 10,2 14,8
30-IX-1991 9,0 11,2 10,7 15,0
31-XII-1991 9,1 11,0 10,7 15,4

31-111-1992 9,3 11,0 10,5 15,4
30-VI-1992 8,9 10,4 9,7 14,4
30-IX-1992 9,2 10,9 10,1 14,4
31-X11-1992 9,9 11,7 11,2 15,5

31-111-1993 10,8 12,9 12,4 16,7

Font: Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, INEM iEnquesta de Població Activa. Elaboracio pròpia.

Nota: La taxa d'atur a Barcelona ha estat recalculada sobre la base de les dades censals de 1981 idel 1991. Amb aquest nou càlcul, la nova taxa és de tres a quatre dècimes inferiora l'antiga,
sense alterar-ne la tendència.

Taxad'atur registrat
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mg.89 st.89 mg.90 st.90 mg.91 st.91 mg.92 st.92 mg.93
jn.89 ds.89 jn.90 ds.90 jn.91 ds.91 jn.92 ds.92

Barcelona - Província Barcelona Catalunya Espanya

No obstant aquestes dades que de bell antuvi esmostren pes
simistes, hi ha indicis que apunten a unamillora relativa, ja que
el ritme de destrucció de llocs de treball s'ha desaccelerat nota
blement. Paral.lelament, l'evolució del nombre d'aturats d'abril i
de maig així ho corroboren, i fins i tot preveuen una reducció
del nombre total d'aturats, encara que l'estacionalitat d'inici del
període vacacional hi influeix positivament i calgui mostrar-se
caut en aquest sentit.
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Nombre d'aturats registrats a Barcelona
milers de persones
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Dins d'aquest context, Barcelona afronta la crisi amb més so

lidesa i continua comparant-se favorablement en relació amb
Espanya i amb Catalunya. Aquesta comparació és encara més
favorable si tenim en compte que justament un any enrera la
ciutat vivia en plena eufòria pre-olímpica i el ritme d'activitat hi
era excepcional. La capacitat d'adaptació de les empreses de
Barcelona i de la seva àrea metropolitana a les necessitats del
mercat és palesa. En gran part, gràcies al pes dels serveis que
compta amb un eixam de petites empreses que s'adaptenmés
fàcilment als canvis de conjuntura i que han sabut preveure els
canvis necessaris per pal.liar l'atonia de la demanda interna i
també gràcies a un teixit industrial que ja ha sofert amb anterio
ritat els processos de reestructuració necessaris per competir de
ple dret al mercat internacional.



Contractacions registrades a Barcelona

1991 1992
Variació (°/0)
lr. tr. 1993/

Variació (°/0)
lr. tr. 1993/

Altes demandes d'ocupació 54.356 54.648 47.144 47.764 1,3 -12,6
Baixes demandes d'ocupació 52.249 50.883 43.828 39.693 -9,4 -22,0
Altes llocs de treball oferts 5.737 3.063 1.434 1.169 -18,5 -61,8

Contractes de treball registrats 90.244 100.062 84.079 65.789 -21,8 -34,3
- acollits a mesures de foment 45.223 48.402 37.032 28.230 -23,8 -41,7
- no acollits amesures de foment 45.021 51.660 47.047 37.559 -20,2 -27,3

Distribució dels contractes
acollits amesures de foment:

- Sectorial: Agricultura 92 82 60 59 -1,7 -28,0
Indústria 8.961 8.689 5.059 4.300 -15,0 -50,5
Construcció 2.541 2.181 877 672 -23,4 -69,2
Serveis 33.629 37.450 31.036 23.197 -25,3 -38,1

- Per sexes: Homes 24.511 26.160 17.442 13.762 -21,1 -47,4
Dones 20.712 22.242 19.590 14.468 -26,1 -35,0

Font: Dadesde l'INEM facilitades per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament de Barcelona.

Actius i ocupats estimats a Barcelona
(sèrie homogènia)

31-XII-1986 707.772 582.078 125.694

31-X11-1987 743.348 624.946 118.402

31-XII-1988 728.704 631.946 97.077
31-XII-1989 734.746 664.104 70.642

31-XII-1990 741.121 674.883 68.198

31-111-1991 730.245 663.895 66.350
30-VI-1991 731.576 667.256 64.320
30-IX-1991 739.100 672.815 66.285
31-XII-1991 725.479 659.184 66.295

31-111-1992 712.524 646.448 66.076
30-VI-1992 707.377 644.697 62.680
30-IX-1992 704.164 639.078 65.086
31-X11-1992 701.488 631.997 69.491

31-111-1993 705.372 628.889 76.483

Nota: Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat e total d'aturats registrats
a les oficines de l'INEM. A partir d'aquest número, s'ha recalculat la sèrie a partir de
l'evolució de lesdades censals del 1881 i 1991.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la

província de Barcelona ide la nova estimació poblacional de Barcelona.Economia.

En el conjunt de la Regió I -apartir d'aquest número de
BARCELONA.ECONOMIA publiquem les dades relatives a l'atur re
gistrat i la seva composició corresponents a aquest àmbit- la si
tuació és similiar: un fort augment del nombre d'aturats al pri
mers mesos de l'any, tant en relació amb fa tres mesos com amb
un any enrera.

L'atur augmenta principalment al col.lectiumasculí, però el
juvenil i el femení també ho fan en relació amb el primer
trimestre del 1992.

En acabar el primer trimestre d'enguany, l'atur registrat a

Barcelona era de 76.483 persones. En relació amb un any abans,
ha augmentat especialment en el col•lectiu masculi -per la forta
incidència de la crisi en la indústria i en la construcció-, com
s'ha registrat en trimestres anteriors. També ho ha fet, però, en
el femení, per primer cop en força anys. Si bé en acabar el 1992
es detectava una tendència per partdel co1lectiu femení a aban
donar la cerca de treball per tant a no formar part de la po
blació activa declarada, tot i que possiblement s'integrés en l'e
conomia submergida-, enguany també es detecta un augment
del nombre absolut de dones en atur en comparació amb un any
abans, reflex de l'alt nivell d'ocupació femenina en sectors relle
vants de l'economia barcelonina.
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Distribució de la població
Total

població

segons
Població

anys

activitat
Població
activa

Taxa

d'activitat

Població
ocupada

Taxa

d'ocupació
Població
no ocupada

Població
no activa

(Cens 1991)
Altres

situacio

Barcelona 1.643.542 1.382.763 722.870 52,3 623.930 86,3 98.940 913.693 6.979

B. Llobregat 610.192 473.788 263.727 55,7 222.185 84,2 41.452 342.587 3.878
Barcelonès 2.302.137 1.903.193 1.006.690 52,8 855.530 85,0 151.160 1.283.937 11.510
Maresme 293.103 229.377 128.352 56,0 108.314 84,4 20.038 163.315 1.436
Vallès Occ. 649.699 506.598 288.703 57,0 237.454 82,2 51.249 357.628 3.368
Vallès Or. 262.513 204.066 117.551 57,6 102.463 87,2 15.088 143.445 1.517

Regió I 4.117.644 3.320.022 1.805.023 54,4 1.525.946 84,5 279.077 2.290.912 21.709

Catalunya 6.059.494 4.878.417 2.628.387 53,9 2.255.430 85,8 372.957 3.400.478 30.629

Font: IEC. Cens de Població 1991, Vol. 5: Relació de la població amb l'activitat econòmica. Elaboració pròpia.

Per altra banda, els desocupats menors de 24 anys també aug
mentaren en relació amb el març del 1992, després d'un seguit
d'anys en què aquest col.lectiu d'aturats s'ha pogut acollir a me

sures de foment de l'ocupació. La reducció efectiva d'algunes
d'aquestes mesures de foment i la no renovació de molts con
tractes per les expectatives a curt i mitjà termini n'expliquen l'e
volució d'ençà els darrers mesos de l'any passat.

Per sectors, l'increment principal de l'atur en termes absoluts
durant el primer trimestre d'enguany ha vingut pel cantó de la
indústria i especialment dels serveis. A la construcció el nombre
d'aturats ja havia assolit l'any passat un nivell absolut elevat, i
les comparacions amb aquelles xifres en termes percentuals són
similars a la dels darrers trimestres.

La reducció del nombre d'altes i baixes a les oficines de l'INEM

posa de manifest la poca creació de llocs de treball i la renúncia
per part de la població més desfavorida a cercar-ne.

Pel que fa al nombre d'altes i baixes registrades a les oficines
de l'INEMdurant el primer trimestre, totes dues s'han reduït
considerablement en relació amb el mateix període de l'any
anterior. Si bé ja al llarg de l'any passat ja disminuïren, aquests
primers mesos ho han fet a un ritme superior. Així, que menys
gent figuri com a demandant de treball en un entorn d'augment
de l'atur significa que una part d'ella ha desistit de cercar-ne.

Parallelament, l'alt nivell de cobertura implica que la major
part de les persones que busquen un lloc de treball ja hagin es

tat ocupades amb anterioritat i estiguin cobrant algun tipus de
prestació.
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Quant a les baixes, la seva disminució és més fruit del des
ànim per aconseguir un lloc de treball que no pas de la col.loca
ció efectiva dels demandants. La disminució de totes dues varia
bles indica també una menor rotació: es detecta clarament que
no hi ha tants contractes de curta durada ni renovacions. En
aquest sentit, els efectes del decret d'abril de l'any passat que
ampliava a un any la durada mínima dels contractes temporals
-tot i que encara es permeten, dins dels límits de la legalitat vi
gent, múltiples fórmules de contractació inferior a dotze me

sos- es fan clarament palesos.

Pel que fa al nombre de contractes registrats, aquests dismi
nueixen sensiblement: un total de 65.789 al primer trimestre
contra més de 100.000 als mateixos mesos de l'any passat. Aquí,
però, cal recordar un cop més el període d'excepció que ha estat

per a Barcelona el 1992. La crisi que afecta algun dels sectors

industrials més importants de l'àreametropolitana i el redimen
sionament a la baixa de la capacitat d'aquells sectors del terciari
més expansius al llarg de l'any passat, han frenat la renovació de
molts contractes temporals.

El nombre de contractes s'ha reduït especialment en els aco

llits a mesures de foment, que davallen molt més que els lliures.
Els anys anteriors s'havien caracteritzat per un suport significa
tiu a la contractació de joves i dones, conjuntament amb d'altres
col.lectius poc afavorits a l'hora de trobar feina, i aquest suport
s'havia reflectit clarament en les dades d'atur i de contractacions
corresponents.

Finalment, presentem en aquest número de BARCELONA.ECO
NOMIA les dades del Cens del 1991 corresponents a la situació la
boral de la població de les comarques de la Regió I, així com
del municipi de Barcelona i del total de Catalunya. Aquestes
dades seran la base de càlcul oficial de nombrosos indicadors
d'activitat pel pròxims anys, com ja ho són per recalcular la tau

la referida a la població activa i ocupada a Barcelona que publi
quem trimestralment.



Distribució sectorial de la població assalariada

Introducció

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA les da
des referents a la distribució sectorial del nombre d'assalariats
adscrits a l'INSS. Les dades corresponen a final del 1991 i fan
referència a l'àmbit de Barcelona i de la Regió I, per bé que in
cloem, per a cada sector, el pes relatiu de Barcelona sobre la
Regió I i d'aquesta sobre el total de Catalunya. Cal remarcar
que les dades es refereixen al nombre de treballadors de les
empreses d'un sector, i per tant l'àmbit territorial al qual s'ad
scriuen és el de la ubicació de l'empresa o, per defecte, de la
seva seu; no correspon doncs al lloc de residència dels treballa
dors, que és el criteri de localizació que utilitza l'INEM.

Únicament es reflecteixen en les taules el nombre d'assala
riats de les empreses industrials, de la construcció i dels serveis.
Se n'exclouen per tant els del sector primari -corresponent al
dígit 0 de la CNAE- i els no classificats. S'ha obviat el sector
primari pel pes irrellevant que té a Barcelona i a la Regió I, i
fins i tot a Catalunya si es tracta d'assalariats. En el comentari
que segueix, la totalitat de treballadors s'assimila a la suma dels
tres sectors que es desglossen a les taules, segons la classificació
CNAE i amb un detall de dos dígits.

Finalment, recordem que aquestes dades permeten d'efectuar
una anàlisi comparativa amb les que es varen publicar als núme
ros 0, 2 i 8 de BARCELONA.ECONOMIA i que feien referència al
1986, 1987 i 1988, respectivament. Per tal de facilitar la compa
ració temporal, incloem en les taules l'evolució per a cada sector
i referida a Barcelona del nombre de treballadors en els darrers
deu i cinc anys (període 1981-91 i període 1986-91). Tanmateix,
és possible que la recollida i posterior tractament de la informa
ció de base en aquests anys difereixi en alguns aspecte com ara

l'atribució d'una activitat productiva, l'assignació o no dels tre
balladors en funció de la ubicació de la planta fabril o de la seu,
si entre aquests anys s'ha produït la dissociació, etc. En aquest
sentit pot haver-hi un biaix favorable a Barcelona pel fet que
nombroses empreses industrials mantenen llur seu social a la
ciutat, malgrat que hagin traslladat les seves instal•lacions pro
ductives fora. També es produeix, però, la situació inversa de
grans empreses públiques o parapúbliques d'àmbit estatal i amb
una forta implantació a Barcelona que, o bé estan fora de
l'INSS o bé atribueixen tots els seus assalariats a la seu central
de Madrid. Així doncs, tot i el valor innegable que té la compa
ració entre aquests anys, cal tenir present aquestes considera
cions. En tot cas, i excepte en casos poc significatius, els resul
tats que s'obtenen a nivell agregat s'ajusten a les grans
tendències detectades durant el període.

Distribució percentual del nombre d'assalariats
per grans sectors (1991)

Indústria 28,0 36,2 36,7
Construcció 7,5 8,2 9,2
Serveis 64,5 55,6 54,1

Total 100,- 100,- 100,-

Evolució de la distribució del nombre d'assalariats
per grans sectors (Barcelona)

Indústria 28,040,7 34,8
Construcció 7,4 5,6 7,5
Serveis 51,9 59,7 64,5

Total 100,- 100,- 100,-

En els darrers deu anys (1981-1991), les empreses de serveis'
de Barcelona passen d'ocupar pocmés de la meitat
dels treballadors a quasi dos terços. Paral.lelament, l'ocupació
industrial redueix considerablement el seu pes relatiu.

El nombre total de treballadors registrats a l'INSS d'empreses
de Barcelona a final del 1991 era de prop de 750.000 assalariats,
distribuïts entre un 28 per cent a la indústria, un 7,5 per cent a
la construcció i el 64,5 restant als serveis. Aquesta distribució di
fereix força de les de la Regió I i de Catalunya, que presenten
un pes més important en la indústria -de l'ordre del 36 per
cent en tots dos casos- i menys important en els serveis -a
l'entorn del 55 per cent. La diferència de pes relatiu en la cons

trucció, tot i ser menys important, és significativa: un 7,5 per
cent a Barcelona, un 8,2 per cent a la Regió I -inclosa Barcelo
na- i un 9,2 al total de Catalunya. Aquestes diferències en la

participació relativa de la construcció reflecteixen de forma cla
ra tant les tendències poblacionals i els moviments migratoris
entre comarques dels darrers anys, així com la nova estructura

empresarial sorgida després de la forta crisi de la primera meitat
dels vuitanta. Amb tot, cal remarcar que el 1991 fou, per a
aquest sector, un any d'activitat excepcional per la preparació
dels Jocs i per les grans realitzacions en infrastructura que s'es
taven duent a terme a l'àrea de Barcelona.
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Distribució sectorial del nombre d'assalariats adscrits a l'INSS ( 1,),)1 )

Barcelona Re

No r % sobre % 199111986 199111981 Nombre % sobre

11 Extracció i preparació de combustibles sòlids 42 0,01 56,8 13,5 40,0 74 0,01 18,7
12 Extracció de petroli i gas natural 16 0,00 100,0 23,1 - 16 0,00 12,8
13 Refinament de petroli 339 0,05 81,5 352,0 -57,3 416 0,03 15,6
14 Extracció i transformació de minerals radiactius 5 0,00 100,0 0,0 - 5 0,00 50,0
15 Electricitat, gas i vapor 6.795 0,91 95,6 -28,6 -37,6 7.107 0,55 74,6
16 Captació, depuració i distribució d'aigua 2.186 0,29 78,5 22,5 -20,9 2.784 0,21 71,4

1 Energia i aigua 9.383 1,25 90,2 -18,0 -35,2 10.402 0,80 62,6

21 Extracció i preparació de minerals metà11ics 24 0,00 35,3 14,3 4,3 68 0,01 100,0
22 Producció i primera transformació de metalls 1.886 0,25 18,6 -57,4 -51,7 10.130 0,78 80,9
23 Extracció de minerals no metà1.1ics ni energètics 470 0,06 54,4 55,6 -63,1 864 0,07 21,6
24 Indústries de productes minerals no metàHics 8.609 1,15 46,8 88,8 -17,0 18.395 1,42 68,7
25 Indústria química 28.921 3,86 53,2 -5,6 -1,8 54.328 4,18 83,0

2 Trant de minerals no energètics. Química 39.910 5,33 47,6 -0,2 -12,0 83.785 6,45 77,0

31 Fabricació de productes metàllics 21.963 2,93 30,8 -0,5 -18,5 71.367 5,49 77,2
32 Construcció de maquinària 6.249 0,83 25,8 6,3 -24,6 24,222 1,86 78,1
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors 1.094 0,15 91,5 -37,3 12.055,6 1.195 0,09 94,4
34 Construcció de maquinària imaterial elèctric 13327 1,78 47,2 5,0 -27,9 28.245 2,17 71,5
35 Fabricació de material electrònic 1.991 0,27 36,2 -56,2 67,5 5.500 0,42 89,3
36 Construcció d'automòbils 29.816 3,98 82,9 -0,6 -23,1 35.979 2,77 94,3
37 Construccions navals i reparacions 212 0,03 70,9 -67,5 -95,0 299 0,02 51,1
38 Construcció d'altres materials de transport 1.923 0,26 69,4 290,1 -42,0 2.771 0,21 91,3
39 Fabricació d'instruments de precisió 3.017 0,40 51,9 49,1 -51,5 5.809 0,45 86,8

3 Indústria transformadora dels metalls 79.592 10,62 45,4 -0,6 -26,0 157387 13,50 80,1

41/
42 Indústries de prod. alimentaris, begudes i tabac 15.830 2,11 46,4 7,5 -4,3 34.098 2,62 52,0
43 Indústria tèxtil 15332 2,05 29,4 -24,0 -56,2 52.142 4,01 67,1
44 Indústria del cuiro 1.163 0,16 31,7 -3,4 -18,2 3.663 0,28 52,7
45 Indústria del calçat, vestit i confecció 10.901 1,45 43,9 0,9 -27,0 24.836 1,91 69,7
46 Indústria de la fusta i mobles de fusta 4.002 0,53 25,6 -5,8 -44,3 15.629 1,20 52,7
47 Paper, arts gràfiques i edició 23.154 3,09 55,3 24,4 13,3 41.835 3,22 78,5
48 Transformació del cautxú i plàstics 6.389 0,85 28,5 -19,5 -32,2 22.452 1,73 83,4
49 Resta d'indústries manufactureres 3.831 0,51 60,8 21,7 -16,4 6.302 0,49 89,6

4 Altres indústries manufactureres 80.602 10,76 40,1 -0,3 -26,4 200.957 15,47 66,4

5 Construcció 56.286 7,51 53,1 69,0 12,8 105.990 8,16 65,1

61 Comerç a l'engròs 41.396 5,52 57,3 22,2 68,7 72.240 5,56 76,0
62 Recuperació de productes 525 0,07 34,6 7,4 24,7 1.517 0,12 84,6
63 Intermediaris del comerç 2.369 0,32 60,0 121,6 536,8 3.950 0,30 81,9
64 Comerç al detall 66.077 8,82 57,3 21,0 2,4 115.401 8,88 72,5
65 Restauració i cafès 21.909 2,92 65,9 47,8 66,1 33.249 2,56 70,9
66 Hostalatge 7.014 0,94 72,8 34,3 65,8 9.637 0,74 58,2
67 Reparacions 7.975 1,06 44,2 26,5 15,2 18.030 1,39 60,5

6 Comerç, restauració, hostalatge i reparacions 147.265 19,65 58,0 26,5 28,9 254.024 19,55 71,7

71 Transport per ferrocarril 10.021 1,34 95,0 285,7 34.455,2 10.549 0,81 83,1
72 Altres transports terrestres 23.752 3,17 65,5 22,0 1,7 36.236 2,79 73,7
73 Transport marítim 202 0,03 78,9 124,4 236,7 256 0,02 44,8
74 Transport aeri 176 0,02 74,9 -88,2 340,0 235 0,02 73,0
75 Activitats annexes al transport 11.386 1,52 75,0 5,5 48,9 15.178 1,17 84,3
76 Comunicacions 458 0,06 69,5 -95,4 392,5 659 0,05 20,4

7 Transport i comunicacions 45.995 6,14 72,9 3,7 47,2 63.113 4,86 75,2
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Barcelona Regió 1

ombre % sobre % 1991/1986 199111981 Nombre % sobre

81 Institucions financeres 34.192 4,56 93,9 8,7 10,2 36.398 2,80 76,7
82 Assegurances 14.273 1,90 81,5 28,9 -2,9 17.520 1,35 86,3
83 Auxiliars financers i activitats immobiliàries 7.151 0,95 73,6 169,5 197,8 9.721 0,75 72,7
84 Serveis a les empreses 47.010 6,27 75,7 98,5 104,3 62.098 4,78 83,7
85 Lloguer de béns mobles 678 0,09 40,1 55,9 571,3 1.691 0,13 75,8
86 Lloguer de béns immobles 1.370 0,18 77,5 58,9 57,7 1.767 0,14 82,7
8 Inst. financeres, asseg., serveis a les empreses 104.674 13,97 81,0 49,2 45,1 129.195 9,94 80,9
91 Administració pública 31.382 4,19 66,2 -27,0 27,1 47.375 3,65 66,3
92 Sanejament i neteja 14.141 1,89 65,1 18,9 199,5 21.727 1,67 77,0
93 Educació i investigació 27.048 3,61 60,0 31,7 75,4 45.112 3,47 75,9
94 Sanitat i serveis veterinaris 31.097 4,15 70,3 27,7 54,7 44.246 3,41 76,5
95 Assistència social i altres serveis 48.484 6,47 71,5 241,9 174,1 67.801 5,22 87,8
96 Serveis recreatius i culturals 17.492 2,33 65,9 62,6 119,4 26.560 2,04 80,1
97 Serveis personals 13.733 1,83 66,2 114,7 37,9 20.740 1,60 78,2
98 Serveis domèstics 2.163 0,29 83,4 -16,4 -36,3 2.595 0,20 76,5
99 Representacions diplomàtiques i org. intemals. 88 0,01 100,0 -41,3 -99,7 88 0,01 98,9
9 Altres serveis 185.628 24,77 67,2 38,7 37,0 276.244 21,26 77,3

1-4 Indústria 209.487 27,96 44,5 -1,3 -24,3 470.531 36,22 72,7
5 Construcció 56.286 7,51 53,1 69,0 12,8 105.990 8,16 65,1

6-9 Serveis 483.562 64,53 66,9 32,9 36,9 722.576 55,62 75,6
1-9 Total 749.335 100,- 57,7 22,8 10,2 1.299.097 100,- 73,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (1991) i la COCINB (altres anys).

Aquesta peculiaritat de la construcció es veu en l'evolució
1981-91 per a Barcelona: el seu pes relatiu era, al 1981, d'un 7,4
per cent dels assalariats, i passà a un 5,6 per cent en només cinc
anys, per repuntar a un 7,5 per cent al 1991, en plena activitat
edificatória i de construcció de grans infrastructures. Òbvia
ment, un cop acabat aquest període, és segur que al 1992 i possi
blement en anys posteriors, el pes relatiu del sector tornarà als
nivells del 1986.

En canvi, l'evolució dels darrers deu anys en la indústria i en
els serveis és ben clara: el primer ha disminuït el seu pes relatiu
en dotze punts percentuals i el terciari els ha augmentats. En
ambdós casos no es detecta un punt d'inflexió en anys interme
dis, comsucceeix en la construcció. Aixó és pel fet que es tracta
d'un procés gradual de canvi de l'estructura productiva i d'una
nova ubicació en el territori.

Aquest procés de terciarització de l'activitat productiva de la
ciutat de la resta del país, encara que amb menys intensi
tat- és producte de la creació i potenciació de nous serveis ine
xistents o escassament desenvolupats fins fa ben poc. També ho
és d'un comportament que s'ha anat generalitzant en els darrers
anys de segregació de l'empresa industrial de totes aquelles acti
vitats complementàries que tradicionalment desenvolupaven i
que ara prefereixen adquirir almercat i sense necessitat de
carregar la seva estructura de costos fixos.

Tampoc no és menyspreable la influència que el procés de
modernització del teixit industrial ha tingut sobre la reducció de
llocs de treball a moltes branques de la indústria més tradicio
nal, i que s'han vist compensats -parcialment o amb escreix
pels creats a les indústries de serveis a les empreses.

La distribució sectorial a Barcelona: forta especialització
en serveis nous i innovadors sense oblidar sectors tan sòlids
i tradicionals com el comerç o el conjunt de serveis públics.

En una distribució sectorial detallada,Barcelona manté enca

ra un elevat nombre d'assalariats en sectors industrials tradicio
nals i de forta implantació a la ciutat com ara la Construcció
d'automòbils, alguna branca de la Metal•lúrgia, la indústria Quí
mica i el sector de Paper, arts gràfiques i edició. Entre els sec

tors tradicionals, el Tèxtil i el complementari de Calçat, vestit i
confecció, han patit la forta competència de països no comunita
ris i la seva pèrdua de pes a l'àmbit metropolità ja es considera
com un fet irreversible.
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Evolució dels principals sectors* entre 1986 i 1991
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Paral.lelament a la pèrdua de l'ocupació en empreses indus
trials, com ja hem comentat, s'han desenvolupat de forma molt
significativa un seguit de serveis nous i se n'han potenciat d'al
tres davant una demanda creixent. En primer lloc, el creixement
econòmic del període 1986-1991 i l'actual estratègia empresarial
de minimització de riscos ha desenvolupat extraordinàriament el
conjunt de serveis a les empreses, en tota la seva amplitud.
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Aquest era un sector de gran potencial, però que es mantenia
molt per sota del nivell d'altres grans ciutats europees amb una

cultura empresarial i un nivell de creixement similars. En aquest
sentit, Barcelona s'ha modernitzat i s'ha situat al seu mateix ni
vell. Per altra banda, el segon factor seria el progressiu envelli
ment de la població i la reivindicació d'un major nivell de quali
tat de vida. Aquest fet ha provocat un allau de demanda de
serveis, personals, educatius, assistencials i cultural-recreatius.
Aquests són alguns dels subsectors amb una certa significació, el
nombre de treballadors dels quals ha crescut de forma significa
tiva en els darrers anys.



Participació dels principals subsectors* en relació amb el total i amb la Regió I (1991
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Per tal d'il•lustrar més convenientment aquestes variacions,
hem recollit en el gràfic corresponent les variacions relatives
dels principals subsectors durant el període 1986-1991. En
aquest gràfic hi figuren tots els subsectors de dos dígits amb més
de 15.000 assalariats al 1991, representats per un cercle propor
cional al seu nombre de treballadors. Hi destaquen en especial
el comerç aldetall, amb més de 66.000 treballadors i la construc
ció, amb més de 56.000. A l'eix de les abscisses hen representat
la variació en termes percentuals del nombre de treballadors en

tre 1986 i 1991 i a les ordenades la variació del pes relatiu de
cada sector sobre el total. Òbviament, ambdues variables pre
senten una correlació lineal en funció del creixement total del
període —un 22,8 per cent. Així, tots els cercles se situen al llarg

d'una recta en la qual es diferencien tres trams: el primer tram
en què es dóna disminució tant en termes absoluts —del nom
bre de treballadors— com en termes relatius. Un segon tram

que varia del 0 al 22,8 a l'eix de les abscisses correspon a aquells
sectors que si bé han augmentat el nombre absolut de treballa
dors, ho han fet per sota de lamitjana i per tant han perdut pes
relatiu. Finalment, la banda dreta de la recta on se situen els
sectors que han augmentat el nombre d'assalariat per sobre de
lamitjana i per tant també llur pes relatiu sobre el conjunt de
l'economia.
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A la vista del gràfic, i llevat d'algunes excepcions, els subsec
tors industrials se situen a la banda esquerra de la recta, en clara
recessió. Contràriament, els serveis a la banda dreta, i en espe
cial aquells més dinàmics a què feiem esment: Assistència social
i altres serveis —molt més enllà de l'escala linial del gràfic—,
Serveis a les empreses i Serveis recreatius i culturals. El sector
de la construcció també se situa en aquesta banda de la recta,
coincidint amb el final del cicle alcista iniciat a mitjan dels vui
tanta.

En un terme mitjà de manteniment del pes relatiu i per tant
d'increment del nombre d'assalariats similar al del conjunt, hi
trobem sectors tant tradicionals com tot el Comerç—tant al de
tall com a l'engròs—, Educació, Sanitat i Investigació —lleuge
rament a la banda de creixement. Els augments en la dotació de
serveis d'educació i sanitat són una resposta a les demandes de
millora de la qualitat de vida. Contràriament, l'evolució del co
merç amaga una transformació important del sector —de petits
comerços familiars a grans superfícies i cadenes especialitza
des— a més, possiblement, d'una oferta sobredimensionada. Fi
nalment, a la part baixa, les principals indústries i, com a excep
ció, l'Administració pública: amb menys intensitat que les

empreses industrials, les administracions públiques també han

tendit a privatitzar determinades funcions i serveis.
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El pes de Barcelona sobre la Regió I i sobre Catalunya.

A més d'analitzar en quins sectors s'està especialitzant la ciu
tat de Barcelona i cap a quina distribució sectorial apunta, és in
teressant de veure el grau de concentració que presenta la ciutat
en relació amb l'entorn metropolità i en relació amb el conjunt
de l'economia catalana. A la taula corresponent presentem dues
columnes que assenyalen el pes relatiu del nombre de treballa
dors de cada subsector a Barcelona en relació amb la Regió I i
d'aquesta en relació amb Catalunya, sempre a partir de les da
des del 1991.

Per il•ustrar millor el grau de concentració dels principals
subsectors, hem situat en un gràfic tots aquells sectors que tenen

més de 10.000 assalariats a Barcelona al 1991 sobre dues coor

denades: a les abscisses la participació que té cada un dels de
Barcelona sobre la regió I, i a les ordenades el pes relatiu del
sector sobre el total de Barcelona. A més, s'hi representa cada
sector proporcionalment al seu nombre absolut de treballadors a

Barcelona.

A partir d'aquí podem veure clarament aquells sectors en què
la concentració a Barcelona és superior a la mitjana, a partir de
la relació del total de l'economia que assenyala que un 57,7 per
cent dels assalariats de la Regió I ho són a Barcelona. En ter

mes generals, el sector serveis està molt més representat a Bar
celona que al seu entorn, contràriament al que succeeix a la in
dústria, que es concentra més a la resta de la Regió I que a

Barcelona. Això és conseqüència del procés de terciarització de
l'activitat productiva que s'ha donat a la ciutat central. Cada cop
més s'observa una tendència creixent per part de les empreses
de serveis a localitzar-se prop de les grans concentracions fa
brils. Així, és de preveure que si les grans empreses industrials
s'ubiquen cada cop més lluny del nucli central metropolità —ja
sigui per qüestions d'espai, normatives, congestió, infrastructura,
etc—, tot un seguit d'empreses satèl.lits es vagin localitzant al
seu entorn, tant de serveis a les empreses comde fabricació in
dustrial accessòria. L'exemple més il.lustratiu n'és la implantació
de la Seat a Martorell i la seva política d'abastir-se de petits
proveïdors ubicats en un entorn proper i amb una gran capacitat
d'adaptar el seu nivell i ritme de producció a les necessitats pun
tuals.

Aquesta tendència ens fa pensar que elprocés de terciaritza
ció de laciutat central té, necessàriament, un límit, ja que s'in
tueix altament improbable que pugui mantenir una dotació ele
vada i en constant renovació dels serveis, si al mateix temps
l'entorn metropolità també millora la seva dotació gràcies a una

major proximitat als centres transformadors.



VII. Població





Evolució de la població resident

Evolució de la població resident a Barcelona

Creixement
Naixements Defuncions vegetatiu

Immigrants
registrats

Emigrants
registrats

migratori
registrat

migratori
estimat*

Evolució
total*

Població absoluta (milers
Dades ce

1981 19.123 14.302 4.821 5.218 8.790 -3.572 -5.108 -287 1.811 1.752
1982 17.973 14.007 3.966 5.598 15.236 -9.638 -13.782 -9.816 1.801
1983 16.440 14.908 1.532 9.269 20.134 -10.865 -15.537 -14.005 1.787
1984 15.598 14.812 786 11.198 21.103 -9.905 -14.164 -13.378 1.773
1985 15.190 16.057 -867 13.214 21.824 -8.610 -12.312 -13.179 1.760

1986 14.413 16.089 -1.676 8.932 15.919 -6.987 -9.991 -11.667 1.749 1.702
1987 13.843 15.292 -1.449 10365 21.374 -11.009 -15.743 -17.192 1.731
1988 13.556 16.121 -2.565 11.310 24.593 -13.283 -18.995 -21.560 1.710
1989 13.375 15.901 -2.526 12.900 26.813 -13.913 -19.896 -22.422 1.687
1990 12.689 16.919 -4.230 14.962 28.936 -13.974 -19.983 -24.213 1.663

1991 12.667 15.568 -2.901 8.746 20.793 -12.047 -15.661 -18.562 1.644 1.644
lr. tr. 2.921 4.260 -1.339 3.727 4.036 -309 -402 -1.741 1.661
2n. tr. 3.222 3.740 -518 1.094 4.223 -3.129 -4.068 -4.586 1.657
3r. tr. 3.253 3.380 -127 1.828 6.144 -4.316 -5.611 -5.738 1.651
4t. tr. 3.271 4.188 -917 2.097 6.390 -4.293 -5.581 -6.498 1.644

1992 13.356 15.236 -1.880 11.466 27.065 -15.599 -17.159 -19.039 1.626
lr. tr. 3.409 4.515 -1.106 2.605 5.876 -3.271 -3.598 -4.704 1.640
2n. tr. 3.204 3.541 -337 2.581 6.286 -3.705 -4.076 -4.413 1.636
3r. tr. 3383 3.502 -119 3.066 7.446 -4.380 -4.818 -4.937 1.631
4t. tr. 3.360 3.678 -318 3.214 7.457 -4.243 -4.667 -4.985 1.626

Notes: * E timació efectuada per Barcelona.Economia. L'estimació del saldo migratori s'efectua sobre la base de les desviacions que
entre el 1981 i el 1986. A partir del 1991 es pren com a referència la diferència entre les dues dades censals.

** Les dades censals ipadronals estan referides a 1 de març de cada any.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

entre el saldo migra ori real iel registrat es produïren

Per primer cop després de dos decennis de davallada
continuada s'ha proddit una recuperació de lanatalitat.

Si hom hagués de descriure amb poques paraules l'evolució
de la població durant el 1992 hom podria parlar d'una contenció
de la tendència negativa que l'ha caracteritzat en els darrers
anys. Els primers símptomes d'aquesta contenció ja es van dei
xar sentir el 1991, i han estat determinats bàsicament per l'evo
lució del moviment natural de la població. Això ens dóna peu
per a centrar aquesta anàlisi -com a novetat- en l'evolució del
saldo vegetatitu, ja que l'evolució del moviment migratori -que
és de fet el factor clau de l'evolució demogràfica de Barcelona
no ha experimentat variacions significatives i ha estat repetida
ment analitzat en anteriors edicions d'aquesta publicació.
El moviment natural de la població, determinat per l'evolució

de la natalitat i la mortalitat, ha mantingut el signe negatiu que
el caracteritza des del 1985, però ha resultat ser una magnitud
molt inferior a la registrada un any enrera. A una lleugera dis
minució del nombre de defuncions, s'hi ha afegit una recupera
ció del nombre de naixements que, malgrat no sermolt impor
tant en termes absoluts -uns set-cents naixements més que
l'any 1991-, ha significat una recuperació de la natalitat des
prés de dinou anys de descens continuat.

La natalitat a Barcelona s'ha caracteritzat en els darrers anys
per mantenir una tendència decreixent força acusada, iniciada a

mitjan dels setanta, i que va assolir el mínim absolut d'aquest
segle el 1990, amb 7,45 naixements per mil habitants. L'any 1991
es produí una recuperació d'aquesta taxa -amb 7,73 naixe
ments per mil habitants-, però ha estat el 1992 quan aquesta
recuperació s'ha deixat sentir també en termes absoluts en el
nombre de naixements.
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Evolució de les taxes natalitat i mortalitat
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Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Si bé és cert que podem estar davant d'una recuperació de la
taxa de fecunditat similar a la que s'ha produït al nord d'Europa
(a Suècia l'índex sintètic de fecunditat continua creixent i ja ha
superat el nivell teòric de reemplaçament), cal ser extremada
ment prudent en valorar aquestes dades, ja que d'aquests resul
tats no se'n pot derivar que ens trobem al llindar d'un canvi de
tendència que impliqui una recuperació de la natalitat. Hi ha
factors d'ordre divers que poden refredar unes previsions massa

optimistes. Entre els factors no directament vinculats a la demo
grafia, podem fer esment a la situació econòmica i/o les previ
sions de renda permanent de les famílies o les persones, a banda
dels aspectes purament personals, familiars o laborals. Entre els
demogràfics strictu sensu, la tendència seguida pel moviment ve
getatiu i migratori pot donar una idea del comportament esperat
a mitjà termini; en tot cas, però, es poden produir canvis sobtats
en tots dos moviments—com per exemple una represa dels nai
xements retardats o un avivament del fluxos migratoris interna
cionals— que poden capgirar en poc temps qualsevol previsió
basada en unaevolució recent.
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Evolució de l'esperança de vida en néixer
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Font: Àrea de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona.

La feblesa de la fecunditat i la maternitat tardana són els factors

clau de la situació de la natalitat a Barcelona.

Els elements que determinen l'evolució de la natalitat vénen
condicionats per l'evolució de la fecunditat i pel nombre de do
nes en edat fèrtil. Pel que faal nivell de reproducció biològica o

fecunditat, elements d'índole diversa marquen la seva evolució,
com a la resta delmón que s'anomena desenvolupat, tenen a

veure amb factors d'ordre econòmic i sócio-cultural. Així, la
transformació de l'estructura familiar tradicional, la incorpora
ció massiva de les dones al mercat laboral, la reassignació dels
rols que durant molt temps s'han considerat exclusius d'un o

l'altre sexe, una distinció clara entre sexualitat i fecunditat, i una
actitud racional i cada cop menys improvisada enfront de l'alter
nativa de tenir un fill són aspectes que, per bé que no es poden
considerar de manera genèrica implantats al conjunt de la socie
tat, condicionen directament la decisió de les parelles fèrtils, que
són les que, en definitiva, prenen o no la determinació de tenir
fills. A més d'aquests factors, s'ha de considerar que la tendèn
cia a ajornar aquesta decisió és creixent, comho demostra el fet
que en la distribució dels naixements per edat de la mare l'inter
val modal sigui 30-34 anys, alhora que s'ha produït un desplaça
ment de la mitjana d'edat de la mare que l'ha situat en 29,9
anys, la més elevada dels darrers trenta anys. Intuitivament,
d'aquí se'n desprèn una conseqüència immediata, i és que l'ajor
nament de la maternitat comporta una disminució de la grandà
ria mitjana de les famflies o, en altres paraules, cada cop és més

freqüent trobar fills únics entre la canalla. Aquesta disminució
de la fecunditat ha estat relativament sobtada i molt important;
en els darrers anys s'ha registrat una caigudamolt important de
l'índex sintètic de fecunditat (o nombre de fills per cada dona
en edat fèrtil), fuis a situar-se el 1991 en 1,06 —molt per sota
del nivell teòric de reemplaçament—, quan vint anys enrera es

doblava aquesta relació.
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Pel que fa a la proporció de dones en edat fèrtil sobre el con
junt de la població, s'ha mantingut força estable en els darrers
anys, a l'entorn del 24 per cent. Ara bé, de cara a un futur mitjà,
hom pot esperar una disminució del nombre de dones en edat
fèrtil en termes absoluts, quant que les cohorts que s'incorpora
ran—les posteriors al «baby boom»— són menys nombroses
que les que abandonaran aquest grup. Per tant, en els propers
anys disminuirà el nombre de mares potencials, encara que això
pot ser poc rellevant si es veu compensat per un augment del
nombre de fills nascuts per dona.

Evolució de la taxa de fecunditat per edats
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En tractar la mortalitat, ens limitarem a constatar que l'evolu
ció seguida per la taxa de mortalitat és bastant estable, i en els
darrers anys no ha experimentat variacions significatives. Els
avanços mèdics i les millores socials que provocaren el retrocés
de la mortalitat al llarg d'aquest segle aconseguiren augmentar
l'esperança de vida a Barcelona fins als 81 anys per a les dones i
73 anys per als homes, segons dades del 1991. Certament, l'aug
ment de l'esperança de vida és una conquesta molt important de
la humanitat, però, en ser un dels principals factors de l'envelli
ment de la població sovint i injustament se u atribueixen conno
tacions negatives. En qualsevol cas, és poc probable que es torni
a registrar un creixement de l'esperança de vida tan important
com el que ha afectat aquest segle, de manera que, en les condi
cions de mortalitat actual i sota l'efecte de l'envelliment de la
població, el nombre de defuncions anirà augmentant, per bé que
lentament. Així les coses, no s'ha d'esperar una inversió del sig
ne del saldo vegetatiu a curt termini, i evidentment, de moment
continuarà sent insuficient per compensar el saldo migratori.
Caldrà esperar els propers anys per comprovar si la tan ben re
buda revifalla de la natalitat pot ser l'inici d'un canvi de tendèn
cia significatiu de la població de Barcelona.
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