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Presentació

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA es presenta l'evo
lució dels indicadors corresponents al tercer i quart trimestres de
l'any 1992 i, com és habitual en els números de final d'any, l'anà
lisi trimestral es complementa amb una valoració del que ha estat
l'any, en termes d'activitat econòmica, per a la ciutat.

En aquest cas, el 1992 s'ha guanyat un lloc als annals de la ciu
tat, amb independència de l'evolució de la seva economia, i serà
una referència obligada en el futur de la ciutat.

Aprofitant aquesta referència indirecta als JocsOlímpics i
l'avinentesa del tancament de l'any econòmic, voldríem, des
d'aquestes pàgines habitualment centrades en el fet econòmic o

en la trascendència econòmica dels fets, manifestar el nostre re
coneixement a l'excel.lent paper que ha jugat el fet olímpic en el

rellançament i en la promoció internacional de la nostra ciutat, i
en definitivadel nostre país. Gràcies especialment a la seva gent,
tant per la capacitat emprenedora i organitzativa demostrada
compel seu civisme i la seva hospitalitat.
El 1992 ha estat també un any clau en termes estrictament eco

nòmics per a la ciutat. Després d'un 1991 amb un entorn dominat
per alts i baixos i sense unes perspectives clares a nivell global, la
proximitat dels Jocs va permetre començar l'any amb unes pers
pectives força positives. Però a mesura que passaven els mesos,
l'entorn polític i econòmic europeu es va encarregar d'enfosquir
les expectatives dominants durant el primer semestre.

Una observació detallada de l'evolució dels indicadors'dúrant
els dos darrers trimestres de l'any i la seva comparació amb les
variacions anuals posa de manifest el canvi de tendència que es
produeix a final d'any. Almateix temps, i en funció de la intensi
tat del canvi, es pot afirmar que la desacceleració delcreixement
que afecta tant l'economia catalana com l'espanyola i que segons
dades de l'INE s'ha traduït en un creixement real negatiu del PIB
durant el darrer trimestre, no ha estat tan intensa a Barcelona.

Barcelona reacciona millor davant la crisi.

Una de les raons d'aquesta millor resposta immediata de Bar
celona a una situació de crisi econòmica força generalitzada
s'hauria de buscar en una estructura productiva extraordinària
ment diversificada, amb un predomini del terciari, sector en el
què generalment l'adaptació als canvis de tendència acostuma a

ser menys traumàtica que a la indústria manufacturera. Una se

gona raó seria l'impacte dels Jocs, especialment l'induït a poste
riori i a mitjà termini sobre el teixitproductiu de l'àrea metropo
litana. L'àmplia dotació d'infrastructures de transports,
telecomunicacions i terciàries en general que s'han realitzat a
l'entronmetropolità—laciutat real— és una font d'importants
economies externes per a les empreses que tot just comencen a

interioritzar.

Els Jocs han estat una bona ocasió —per part dels empresaris
que operen a la ciutat—per a establir noves relacions empresa
rials, obrir nous mercats i consolidar-ne d'altres. Els efectes de
tota aquesta gran operació d'imatge no s'esgoten en el curt termi
ni sinó que presumiblement s'aniran concretant en el futur imme
diat, a mesura que les principals economies occidentals presentin
signes de recuperació econòmica.

Aquest número 17 incloula informaciódel tercer i quart
trimestre. Es, de fet, un número doble.

Quant als continguts d'aquest número, el ventall d'indicadors
tractats no presenta variacions substancials, si deixem de banda
aquells de periodicitat semestral com ara els referits al lloguer
d'oficines iels de la Fira, que en aquest número tornen a tenir-hi
cabuda.

El fet de publicar en un sol número la informació corresponent
a dos trimestres ha trastocat lleugerament alguns aspectes for
mals de la presentació dels indicadors. En tots els casos, però,
hem intentat combinar un tractament preeminent de les dades
del darrer trimestre i del conjunt de l'any,amb la disponibilitat
de les del tercer trimestre per a qui estigui interessat en disposar
de les sèries amb el màxim detall. Per la mateixa raó hem consi
derat d'interès presentar els dos quadres de síntesi.És una mane

ra de copsar amb més facilitat el canvi de tendència registrat du
rant els darrers mesos de l'any.
La distribució de mercaderies a la ciutat.

Com a tema monogràfic, en aquest número presentem una sín
tesi d'un estudi sobre la situació de la càrrega i descàrrega de
mercaderies al centre de Barcelona. Aquest és un treball que han
impulsat conjuntament l'Ambit de la Via Pública de l'Ajunta
ment de Barcelona i Foment del Treball, amb l'objectiu d'analit
zar els problemes que planteja la distribució i recollida de merca

deries al centre de la ciutat de cara a proposar les mesures més
adients per tal de reduir les disfuncions que aquestes operacions
comporten per a la circulació.

A ningú se li escapa que aquest és un tema amb una notable
trascendència econòmica per a un sector—el del comerç al de
tall—amb una forta implantació a la ciutat i a la resta de nuclis
urbans de l'entornmetropolità, que en aquests moments, a causa

de la conjunció d'unasèrie de factors tant conjunturals comde
caire estructural—reducció de lademanda, augment de l'oferta
de grans superfícies comercials, canvis en els hàbits de compra i
de consum, expectatives generades pel projecte de la LAU,
etc.— viu un moment especialment delicat que sens dubte impli
carà una reconversió del sector a mitjà termini.

A més a més, la necessària distribució diària de productes al
centre de la ciutat té una forta incidència sobre el tràfic de super
fície. N'augmenta el volum a totes les vies—ràpides i lentes— en

redueix la velocitat mitjana i, en conseqüència, n'augmenta la
congestió i la contaminació acústica i atmosfèrica. El fet d'actuar
sobre aquest segment de l'activitat, a fi de racionalitzar-lo, pot re
portar increments de productivitat tant per a les empreses opera
dores com per als clients, i especialment, beneficis per a tots els
ciutadans via unamillora de laqualitat de vida.

Barcelona, 15 de març del 1993
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Síntesi

Quadre de síntesi

Activitatproductiva

Darrera
dada

Variació
(°/0)

Acumulat darrers
12 mesos

19911
1990

Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 3r.tr.92 6.514 -14,9 46.320 16,2 -40,6
Consumd'electricitat (usos cials-ind.) (Gwh) 3r.tr.92 857,3 9,2 3.374,2 5,7 4,2
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones) 3r.tr.92 3.976 0,9 18.395 2,0 1,5
Embarcades (milers tcmes) 3r.tr.92 1.314 5.192 -0,2 -2,1
Desembarcades (milers tones) 3r.tr.92 2.662 3,7 13.203 2,8 3,1

- Càrrega general (milers tones) 3r.tr.92 1.857 7,7 7.430 14,4 4,7
Embarcades (milers tones) 3r.tr.92 1.049 4,2 4.066 12,0 3.7
Desembarcades (milers tones) 3r.tr.92 808 12,7 3.364 17,3 5,9

- Contenidors (Teus) 3r.tr.92 126.394 10,1 542.932 n.d. 9,2
Projectes d'habitatges visats (prov.) 3r.tr.92 5.946 30,0 23.501 20,6 4,4
Habitatges iniciats 3r.tr.92 704 88,7 2.576 23,7 -20,8
Obranova prevista a les llicències d'obres

aprovades:
- Habitatges 3r.tr.92 274 -41,4 2.417 24,1 -40,4
- Places d'aparcament 3r.tr.92 696 -80,5 12.446 -30,4 -23,6
- Superfície total (in') 3r.tr.92 69.919 -76,2 920.163 -39,7 -40,3
- Superfície en edificisresidencials (m2) 3r.tr.92 59.232 -55,5 515.982 7,8 -36,5
- Superfície en construccions noresidencials (m') 3r.tr.92 10.687 -93,3 404.181 -61,4 -43,0
Conferències telefòniques internacionals (milers) 3r.tr.92 7340 31,3 28.816 32,7 23,8
Línies telefòniques en servei (milers) 30-IX-92 889,2 1,5 2,3
Trànsit de passatgersper l'aeroport

- Total (milers) 3r.tr.92 3.061 15,6 10.033 13,4 -0,7
- Interior (milers) 3r.tr.92 1.741 10,8 6.163 9,4 1,1
- Internacional (milers) 3r.tr.92 1320 22,5 3.870 20,4 -3,6
Tràfic de mercaderies per l'aeroport (tones) 3r.tr.92 21.210 36,2 71.088 9,9 -7,3
Pernoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total ago.-oct. 1.184 5,7 4.408 9,3 2,4

- Negocis ago.-oct. 483 7,8 2.486 20,9 5,7
- Turisme ago.-oct. 315 -18,0 885 -3,5 4,3
- Fires ago.-oct. 30 153 -61,1 -18,5
- Congressos ago.-oct. 64 178 -11,3 0,1
- Altres ago.-oct. 292 55,3 706 39,3 5,5

Mercat de treball
Nombre de residentsocupats (estimació) 30-IX-92 629.798 -1,6
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) 30-IX-92 9,4
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%) 30-IX-92 10,9
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%) 30-IX-92 10,1
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%) 30-IX-92 14,4
Atur total registrat (persones) 30-IX-92 65.086 0,1
Atur masculí (persones) 30-IX-92 29.277 13,9 3,1
Atur femení (persones) 30-IX-92 35.809 -11,7 -2,0
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) 30-IX-92 12.624 -12,3 -0,4
Aturats sense ocupació anterior 30-IX-92 3.792 -31,4 -21,3
Contractes registrats per l'INEM 3r.tr.92 91.868 1,1 390.170 1,6 8,3
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria 3r.tr.92 4.130 -42,6 27.288 -20,7 -1,6

- Construcció 3r.tr.92 779 -65,9 6.202 -39,6 16,1
- Serveis 3r.tr.92 24.969 -16,0 134.517 -4,0 5,8

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

(prov.) (milers demilions de ptes.) 30-IX-92 7.647,2 8,3 587,62 9,7
Crèdit del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers demilions de ptes.) 30-IX-92 5.716,4 17,5 853,02 23,5

Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 3r.tr.92 337,5 3,6 1.465 3,6 12,4
Consum de gas canalitzat (milions tèrmies) 3r.tr.92 389,7 3,1 2.614 7,3 15,4
Escombraries domiciliàries (milers tones) 3r.tr.92 152,4 4,2 671,5 3,8 4,9

Matriculació de vehicles (prov.) 3r.tr.92 40.852 -7,0 196.552 7,6 -8,9
IPC. Barcelona (%) 3r.tr.92 2,01 5,23 9,54 9,4

Catalunya (%) 3r.tr.92 2,21 4,63 6,64 6,8
Espanya (%) 3r.tr.92 2,11 4,93 5,84 5,5

Es desaccelera el creixement del primersemestre
Evolució notablement expansiva

Es manté el flux total de mercaderia,alhora que
augmenta el desequilibri a favor del tràfic d'entrada.
L'evolució de la càrrega general -cada dia més
contenidoritzada- manté el fort procésd'expansió dels
darrers anys. Aquest és un bon indicador del nivell
d'activitat de les empresesde l'àrea econòmicade la
ciutat
S'accentua la tendència expansiva del primer semestre
Creixement espectacular ipuntual de l'activitat

Evolució a la baixa en un context de lleu represade la
construcció d'habitatges. La davallada de la construcció
no residencial, que condiciona notablement la
construcció de places de pàrking, era previsible atesa la
concentració d'aquest tipus de projectes abans dels Jocs

Els Jocshan inciditpositivament en la demanda

d'alguns serveis telefònics

Augmentespectacular -sobretot del trànsit
internacional- motivat bàsicament per la celebració
dels Jocs. Per primer cop s'ha superat la xifra d'un milió
de passatgers de mitjana mensual

El nombre de pemoctacions continua a l'alça. Les
estades a la ciutat per negocis i les relacionades amb els
Jocs Olimpics i els Paralimpics n'han estat les
responsables

S'accentuala pèrdua de població activa
L'acabamentdels Jocsi la temporada d'estiu pressiona
a l'alça la taxa d'atur a tots els àmbits, especialmenta la
província i a Catalunya. La de Barcelonasupera
lleument la d'un any abans
Evolució lleument positiva de l'atur registrat. Per quart
trimestreconsecutiu,mentre que augmenta el collectiu
d'homes desocupats, disminueixel de dones registrades
a l'atur. Per edats, l'evolució méspositiva correspon al

jovent que buscauna primera feina
S'alenteix el ritme de creixement del nombre de
contractes de treball. L'augment de la duradamínima
ha impactat negativament sobre algunes modalitatsde
contractació, especialment les incentivades

Creixement segons les previsions de l'autoritat
monetària

Creixement motivat pel crèdit hipotecari i pel
finançament de circulant empresarial
Creixement moderat i alhora sostingut
Relativa desacceleració del creixement

Recuperació puntual per l'augment de residents durant
els Jocs
Canvi sobtat de tendència
Evolució caracteritzada per la notable reducció del
diferencial amb Espanya

(A) s/mateix període any anterior
(B) Taxade variació interanual
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L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant el tercer
trimestre del 1992.

La activitat econòmica de la ciutat durant l'estiu de11992s'ha
vist notablement condicionada per la celebració dels Jocs Olím
pics. Això fa que aquest tercer trimestre s'hagi de considerar un
període totalment atípic i irrepetible des delpunt de vista de l'a
nàlisi de la conjuntura econòmica composen de manifest alguns
dels indicadors.

En termes generals icomja és norma en els darrers trimestres,
l'anàlisi de conjuntura econòmica de la ciutat detecta dinamismes
molt diferents segons sectors productius.Mentre la construcció
viu amb certa intensitat la lògica ressaca d'uns anys de forta ex

pansió —durant elquinquenni 1986-1990 va créixer a unes taxes

molt superiors a les del PIB— la indústria comença a notar de
manera força generalitzada la pèrdua de competitivitat d'algunes
de les seves produccions tradicionals alhora que ha de fer front a
una sensible desacceleració de la demanda interna, accentuada
per una menor disponibilitat de crèdit bancari. El notable aug
ment dels nivells de morositat ha obligat les entitats creditícies a
restringir la concessió de nous crèdits. Amés a més, el creixe
ment del nombre d'impagats entre empreses pot accentuar el
procés de reducció de la capacitat productiva utilitzada iuna me

nor creació de llocs de treball—especialment industrials— a

l'àrea metropolitana.

Contràriament, el conjunt dels serveis, amb unamajor capaci
tat d'adaptació a una conjuntura canviant, presenta uns resultats
trimestrals clarament expansius. Un percentatge significatiu d'a
quest creixement —difícil de quantificar— s'ha d'imputar a l'ús
que dels diferents serveis han fet la «família olímpica», els visitants
en general i els barcelonins que, per feina o plaer, s'han quedat a
la ciutat uns dies que normalment els haurien passat fora.

Els sectors de Transports i comunicacions i Restauració
i hoteleria han estat els més dinàmics durant aquest trimestre.

L'augment espectacular del nombre de viatgers que han utilit
zat l'aeroport—especialment en vols internacionals— i l'aug
mentdel nombre de conferències telefòniques internacionals a

més de l'increment del nombre de pernoctacions als hotels de la
ciutat, són alguns dels indicadors que més directament reflectei
xen l'efecte sobre el conjunt de serveis dels visitants per motiu
dels Jocs.

Indicadors com ara el consum d'electricitat per a usos comer

cials i industrials i el volum d'escombraries domiciliàries recolli
des han registrat, també, increments notables en relació amb un

any abans, imputables lògicament a l'augment de l'activitat co
mercial i de restauració que han generat els visitants i els resi
dents que han escurçat o ajornat les seves vacances.

Si reprenem l'anàlisi d'alguns dels indicadors referits a les acti
vitats manufactureres com arael nivell d'activitat i l'evolució de
l'ocupació que es desprèn de les respostes de les enquestesde
conjuntura industrial, o l'evolució de la població desocupada i la
mateixa inversió industrial, observarem que l'activitat econòmica
a l'entommetropolità —especialment la industrial— ha mantin
gut una evoluciómés moderada que en trimestres anteriors.

30

20

10

o

-10
càrrega
general
pel port

1
passatgers mercaderies conferències

telefòniquesaeroport internacionals

3r. tr. 1991 3r. tr. 1992
Variacions interanuals = 3r. tr. 1990 3r. tr. 1991

Així,mentre que el nombre total d'aturats registrats a la ciutat
continua disminuint—amb menys intensitat que en trimestres
anteriors— la inversió industrial a la Regió Ialenteix el seu ritme
de creixement del primer semestre i el clima que esrespira a les
enquestes de conjuntura industrial és—tant pel que fa al creixe
ment de la producció com a l'evolució de les vendes— un xic pit
jor que el d'abans de l'estiu.

De fet, el comportament d'aquests tres indicadors sintetitza els
grans trets de l'evolució de l'economia de Barcelona al llarg del
tercer trimestre.Un mercat de treball recolzat sobretot en el di
namisme dels serveis —l'atur femení es redueix mentre augmen
ta el masculí— i unaactivitat industrial afectada per la incertesa
de les expectatives, en una situació de recursos financers escassos

i cars i un alentiment de molts processos d'inversió.

A més de la relativa desacceleració de la inversió industrial, la
capacitat de despesa de les famílies sembla que també s'ha ajus
tat a les noves expectatives de creixement i a lamenor disponibi
litat de recursos financers. La matriculació de vehicles s'ha desac
celerat notablement després de tres trimestres de fort
creixement.

Contràriament, l'esforç exportador de les empreses catalanes
per intentar superar aquest moment de feblesa de la demanda in
terna i alhora consolidar posicions a l'exterior de cara al Mercat
Únic, juntament amb la confiança que demostren la majoria d'o
peradors internacionals en la capacitat de represa de l'economia
catalana, expliquen el comportament expansiu del tràfic demer
caderia pel port. Una evolució prou positiva comperquè, en
combinació amb la d'altres indicadors, es pugui insistir en una va

loració globalment positiva de l'evolució econòmica de Barcelo
na durant el tercer trimestre de11992.
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Quadre de síntesi

Activitatproductiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 4t.tr.92 16.560 65,7 52.884 48,3 -40,6

Consum d'electricitat usoscials-ind. (Gwh) 4t.tr.92 947,6
,

12,7 3.480,8 8,0 4,2

Tràfic de mercaderies pelport
- Total (milers tones) 4t.tr.92 4.671 -1,2 18.338 0,1 1,5

Embarcades (milers tones) 4t.tr.92 1.528 9,9 5.330 1,4 -2,1
Desembarcades (milers tones) 4t.tr.92 3.144 -5,8 13.008 -0,4 3,1

- Càrrega general (milers tones) 4t.tr.92 1.966 9,6 7.601 12,6 4,7
Embarcades (milers tones) 4t.tr.92 1.208 18,9 4.257 13,2 3,7
Desembarcades (milers tones) 4t.tr.92 759 -2,5 3.343 11,9 5,9

- Contenidors(Teus) 4t.tr.92 149 6,7 552 13,0 9,2
Projectes d'habitatges visats (prov.) 4t.tr.92 4.130 -28,3 21.868 2,2 4,4

Habitatges iniciats 4t.tr.92 741 48,8 2.819 30,7 -20,8
Obra nova prevista a les llicències d'obres

aprovades:
- Habitatges 4t.tr.92 446 -57,3 1.815 -22,3 -40,4
- Placesd'aparcament 4t.tr.92 2.559 -52,9 9.576 -40,8 -23,6
- Superfície total (m2) 4t.tr.92 242.979 -32,9 801.107 -33,1 -40,3
- Superfícieen edificis residencials (m2) 4t.tr.92 115.456 -39,8 439.755 -17,9 -36,5
- Superfícieen construccions no residencials (m2) 4t.tr.92 127.523 -25,1 361.352 -45,3 -43,0
Conferències telefòniques internacionals (milers) 4t.tr.92 6.793 -0,8 28.760 21,9 23,8
Línies telefòniques en servei (milers) 31-XII-92 890,6 0,9 0,9 2,3
Trànsitde passatgers per l'aeroport

- Total (milers) 4t.tr.92 2.284 0,6 10.047 11,9 -0,7
- Interior (milers) 4t.tr.92 1.407 -2,7 6.124 7,3 1,1
- Internacional (milers) 4t.tr.92 877 6,4 3.923 20,1 -3,6
Tràfic de mercaderies (tones) 4t.tr.92 18.385 14,4 73.408 19,0 -7,3
Fira de Barcelona

- Superfície contractada (m2) 2n.sem.92 205.039 -0,6 433.053 -7,0 13,1
- Expositors directes 2n.sem.92 3.006 -9,3 7.039 -5,7 -0,4
- Expositors directesestrangers 2n.sem.92 332 -29,9 818 -18,9 -2,0
- Expositors representats 2n.sem.92 3.524 1,5 10.741 11,0 n.d.

Pernoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total nov.-gen. 957 -7,2 4.334 4,9 2,4

- Negocis nov.-gen. 511 -21,6 2.345 7,8 5,7
- Turisme nov.-gen. 284 77,5 1.009 6,2 4,3
- Fires nov.-gen. 26 -48,0 129 -58,3 -18,5
- Congressos nov.-gen. 66 94,1 210 30,4 0,1
- Altres nov.-gen. 70 -48,1 641 20,0 5,5

Mercatde treball
Nombre de residents ocupats (estimació) 31-XII-92 646.283 -3,1 -3,1 -1,6
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) 31-XII-92 9,7
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (°/0) 31-XII-92 11,7
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (°/.) 31-XII-92 11,2
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%) 31-XII-92 15,5
Atur total registrat (persones) 31-XII-92 69.491 4,8 4,8 0,1
Atur masculí (persones) 31-XII-92 32.795 18,3 18,3 3,1
Atur femení (persones) 31-XII-92 36.696 -4,9 -4,9 -2,0
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) 31-XII-92 14.029 2,2 2,2 -0,4
Aturats sense ocupació anterior 31-XII-92 3.956 -13,5 -13,5 -21,3
Contractes registrats per l'INEM 4t.tr.92 84.079 -20,5 368.500 -2,8 8,3
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria 4t.tr.92 5.059 -37,9 24.194 -26,0 -1,6

- Construcció 4t.tr.92 877 -56,9 5.043 -46,6 16,1
- Serveis 4t.tr.92 31.036 -25,3 124.003 -10,7 5,8

Estalvi, consum ipreus
Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
(prov.) (milers de milions de ptes.) 31-XII-92 7.924 7,6 5602 7,6 9,7
Crèdit del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.) 31-XII-92 5.991 13,7 7222 13,7 23,5
Consumd'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 4t.tr.92 363,0 19,4 1.524,2 6,5 12,4
Consumde gas canalitzat (milions tènnies) 4t.tr.92 532,5 2,4 2.626,0 4,0 15,4
Escombraries domiciliàries (milers tones) 4t.tr.92 177,0 2,2 675,2 2,9 4,9
Matriculació de vehicles (prov.) 4t.tr.92 42.778 -8,0 192.843 3,7 -8,9
IPC. Barcelona (%) 4t.tr.92 0,9' 6,2' 9,4

Catalunya (%) 4t.tr.92 0,8' 5,4' 6,8
Espanya (%) 4t.tr.92 0,4' 5,4' 5,5

A) simateix període any anterior
' Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos
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Inversió molt concentrada enampliacions i renovació
tecnològica d'installacions fabrils
Evolució afavorida per unamajor imillor dotació de
serveis comercials i hotelers

Evolució lleument a la baixa a causa d'unamenor
entrada de primeresmatèries i derivats del petroli.
Contràriament, la progressiva especialització delport
en aquellamercaderia que incorpora mésvalor afegit es
manté en la tendència expansiva dels darrers trimestres,
especialment la contenidoritzada i les exportacions

Evolució anual positiva, malgrat la desacceleració del
darrer trimestre
S'ha recuperat el nivell d'activitat del 1990
Evolució condicionada per una inusual concentració de
llicències als darrers mesos de l'any 1991. L'evolució de

conjunt de l'anymostra símptomesmolt febles de
recuperació exclusivament pelque fa al subsector
residencial. Elno residencial es veu condicionat per la
necessitat de consolidarla forta expansió dels darrers

anys
S'inicia unperíode de consolidació del creixement dels
darrers anys

L'evolució del darrer trimestre ha frenat el creixement
dels primers nou mesos, induït bàsicament pels Jocs i la
seva preparació, en un context de creixent
intemacionalització de la ciutat
Activitat condicionada per l'ocupació d'espai firal pels
Jocs iel canvi de dates d'algunes exposicions. La
creixent concentració empresarial i l'objectiu de reduir
costos fa augmentar el nombre d'expositors
representats

El decreixement de l'activitat econòmicas'ha fet sentir
en el nombrede pernoctacions hoteleres. La campanya
de promoció de la ciutatcom adestí turístic durant les
vacances de Nadal ha incidit positivament enun
augment del turisme vacacional

Es manté la tònica dels darrers trimestres

Malgrat l'augment d'aquest trimestre, l'evolucióde
l'atur a Barcelona es comparamolt favorablement amb

la de la resta d'àmbíts

L'alentimentdel creixement de l'activitat industrial i
constructiva s'ha traduït en una menor ocupació, i en
conseqüència en un augment de l'atur,especialment
masculí. Elsmésjoves són els que mésfàcilment

s'ocupen
La reducció dels volums de contractació, tot i queha
estat general a totsels sectors, ha impactat ambmés
intensitat enla construcció iles activitats industrials

Creixement lleugerament mésmoderat que el del

conjuntde Catalunya
Augment molt notable però marcat per una sensible
desacceleració
Creixement afavorit per una tardor plujosa
Consum afectatpel refredament de l'activitat industrial
Esdesaccelera el ritme de creixement
La correcció del trimestre, enfosqueix el balanç de l'any
Lamoderació del creixement dels preus a la ciutatésja
unfet, un cop diluidala pressióde determinats preus
amb l'excusa dels Jocs



L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant el quart
trimestre del 1992.

L'evolució dels indicadors econòmics de la ciutatdurant els
darrers mesos del 1992 es caracteritza per una desacceleració ge
neral de les taxes de creixement i un empitjorament dels resultats
empresarials d'alguns sectors industrials amb una forta presència
a l'àrea econòmica de Barcelona.

Possiblement unaprimera lectura d'aquests indicadors pot do
nar la sensació de que es tracta d'un període de crisi i recessió ge
neralitzat. Per contra, si l'anàlisi es fa en detall, s'observa—com

en trimestres anteriors— unagran diversitat de dinàmiques i si
tuacions a nivell de sectors productius, en un entorn, això sí, de
menor creixement i expectatives a la baixa.

La inversió industrial a la regiómetropolitana clou l'any
amb un dinamisme esperançador.

Si bé la inversió industrial registrada no és el millor indicador
del volum total d'inversió industrial materialitzada o en curs en

un moment determinat—especialment perquè no recull de for
ma exhaustiva la inversió de reposició— no deixa d'ésser un indi
cador vàlid de la tendència a mitjà i llarg termini. I encara que la
conjuntura no sembli massa favorable de cara a engegar nous
projectes d'inversió, assolir la màxima competitivitat dins el Mer
cat Unic és un objectiu prioritari de les empreses catalanes amb
independència delmoment conjuntural. I de fet, lamajor part de
la inversió registrada en aquestperíode a la indústria de laRegió
I correspon a projectes de remodelació d'instal-lacions i de reno
vació tecnològica, pensats per a assolir aquest objectiu.
La diversitat de tendències entre els indicadors més conjuntu

rals a nivell d'activitat industrial es posa de relleu en que mentre

les enquestes de conjuntura apunten una sensible davallada dels
ritmes de creixement de les vendes que ha acabat per repercutir
en la producció i en l'ocupació, els consums d'electricitat per a
usos industrials i comercials i especialment el tràfic demercade
riespel port i l'aeroport han continuat en augment.

De fet, el creixement del consum energètic per part del món
empresarial —especialment comercial i terciari en general— s'ha
de relacionar més amb l'augment i lamillora de l'oferta terciària
que s'ha produit a laciutat en el darrer any que no pas amb un

increment equivalent de l'activitat econòmica.Elmoment d'ato
nia que viu la producció industrial en termes agregats ha estat

compensat—un cop més— pel major dinamisme dels serveis.

La devaluació de la pesseta afavoreix un augment
de les exportacions.

L'evolució del tràfic de mercaderies pel port reflecteix tant el
moment de desacceleració de l'activitat industrial —disminueix
el tràfic de primeres matèries i productes intermedis— com l'aug
ment de les exportacions de les empreses catalanes per tal de
compensar l'escàs dinamisme de la demanda interior.D'aquí el
fort desequilibri entre càrrega general desembarcada i embarca
da.
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La construcció residencial es confirma de nou com el motor
de la construcció a la ciutat.

El tancament d'any per part de la construcció registra—en re

lació amb un any abans i en la línia dels darrers trimestres— un

notable increment de l'activitat al subsector residencial tal com
posa de relleu l'augment del nombre d'habitatges iniciats. Les
perspectives a mitjà termini però, són menys optimistes. Espe
cialment en la construcció no residencial. L'evolució del sostre de
nova construcció previst en les Ilicències d'obres aprovades al

llarg del darrer trimestre del 1992 segueix la tendència a la baixa
de trimestres anteriors. En aquests moments, els promotors i
constructors que operen a la ciutat estan més pendents d'acabar i
col-locar les grans promocions en curs—especialment sostre co
mercial i d'oficines— que no pas de promoure nous projectes.
Del conjunt del terciari, el sector del transport i les telecomu

nicacions ha estat una de les activitats més expansives al llarg
dels darrers trimestres. La reducció dels ritmes de creixement de
finald'any era previsible. Ni el nombre de conferències telefòni
ques internacionals ni el de viatgers que utilitzen l'aeroport po
dien mantenir indefinidament taxes de creixement de dos dígits.
Malgrat tot, però, elprocés de creixent integració a tots els ni
vells de Barcelona i Catalunya en l'àmbit internacional —refor
çat per l'èxit dels Jocs—pot explicar la consolidació d'unes taxes
de creixement notables en els fluxos de comunicació internacio
nal que mantéBarcelona. Com a mostra, només recordar que en
menys de deu anys, el percentatge de passatgers de vols interna
cionals sobre el total de l'aeroport ha passat d'un 30 per cent a
gairebé un 40.

El volum de pernoctacions en els hotels de la ciutat ha estat

unaaltre de les variables que ha vist com es confirmava la previ
sible desacceleració del seu creixement.No és menys cert però,
que es tracta d'una situació purament conjuntural ja que enguany
hi ha unaprevisió de fires i congressos a celebrar a la ciutat molt
superior a qualsevol excercici anterior. En aquest sentit, les pre
visions a mitjà termini pel que fa a nivells d'activitat a unabona
part del terciari—especialment transport, restauració i hoteleria
i amb un menor impacte, el comerç— són clarament positives.
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Sintesi

Malgrat el lleugerempitjorament delmercat de treball, la taxa
d'atur es compara favorablement amb les de la resta d'àmbits.

La combinació d'aquestes diferents dinàmiques a nivell de sec
tors productius ha tingut un impacte lleument tiegatiu sobre el
mercat de treball. El resultat no és diferent al registrat a la resta
del país però sí que la seva intensitat ha estat, ara per ara,menor.
Així, en termes de taxad'atur registrat, el diferencial entre les ta
xes de Barcelona i de Catalunya, que en els darrers trimestres
s'havia reduït sensiblement, ha tornat a augmentar. La superior
incidència de la crisi en les activitats manufactureres inclosa la
construcció, i la tendència que manifesta unapart del colectiu de
les dones de renunciar a buscar feina a través de l'INEM en mo

ments de recessió, són factors que poden explicar el menor crei
xement de la taxa d'atur registrat a Barcelona, ja que la població
activa resident a la ciutat treballa majoritàriament al terciari i la
proporció de dones que treballen fora de casa és superior a Bar
celona que a la resta del país.

La contractació laboral durant el trimestre s'ha ressentit dels
menors ritmes de creixement de l'activitat econòmica i de les mo
dificacions del sistema de contractació temporal.

Del conjunt d'indicadors referits al consum, lamajoria reflec
teixen l'alentiment del procés de creixement en què es troben les
economies occidentals en general. Seria el cas de les escombra
ries domiciliàries recollides, del consum de gas i especialment de
la matriculació de vehicles.

Malgrat la incidència que aquestmenor creixement del consum
pot tenir en els nivells d'activitat de les empreses de l'àrea, que
s'ha intentat reduir amb un augment de les exportacions, té as

pectes positius que cal destacar.El més important seria sens dub
te, la millora del nivell de competitivitat de Barcelona com a ciu
tat de negocis, resultat de la reducció del diferencial inflacionista
amb Catalunya i Espanya. Diferencial que en els darrers anys
s'havia situat a uns nivells preocupants, provocat per la forta
pressió d'una demanda sobredimensionada pel fet olímpic i les
expectatives generades arran de la imminència delmercat Únic.
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L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant el 1992

El 1992 fou un any irrepetible per a la ciutat. Irrepetible i de forts
contrastos. Vacomençar amb la il.lusió dels Jocs i s'ha acabat
amb un enfosquiment relatiu de les expectatives tant
econòmiques com d'integració política a tot Europa. Malgrat
tot, el resultat global ha estat plenament positiu per a la ciutat.

Qualsevol anàlisi de l'evolució de l'activitat econòmica de la
ciutat i de la seva àreametropolitana al llarg del 1992 no pot per
dre de vista tres fets que malgrat l'impacte desigual, els tres l'han
condicionat i n'han determinat una bona part de la seva evolució
diferencial. Lògicament ens referim als Jocs Olímpics, a la incer
tesa que s'ha ensenyorejat del procés d'integració europea i, en
tercer lloc, al sobtat canvi d'expectatives que s'ha produït a final
d'any.

L'impacte econòmic dels Jocs és un aspecte que ha estat tractat
a bastament ique tothom ja ha assumit. Les lògiques divergèn
cies a l'hora de la seva quantificació no resten validesa a la valo
ració molt positiva d'aquest impacte sobre l'activitat productiva
de l'àrea econòmica de Barcelona i especialment, en la millora de
la qualitat de vida dels seus residents gràcies a l'augment en la
dotació d'infrastructures i equipaments de tota mena que l'excu
sa dels Jocs ha deixat a la ciutat.

Lògicament, aquest esforç inversor per posar al dia les infras
tructures de la ciutat i àreametropolitana revertirà en un aug
ment sensible i persistent de la competitivitat de la nostra base
productiva. No és menys cert però, que lamajor part de l'impacte
sobre l'activitat econòmica es vaproduir amb anterioritat al 1992.
I aquest any —especialment durant el segon semestre— això s'ha
traduït en una lògica desacceleració de les taxes de creixement de
molts indicadors d'activitat.

La incertesa sobre el procés d'integració europea—juntament
i en part a causa del cicle de recessió econòmica en què estan im
merses lamajoria de les economies europees més potents— afec
ta especialment a Barcelona i per extensió a Catalunya en el mo
ment en què s'havia de rendibilitzar al màxim la promoció
aconseguida durant els Jocs per augmentar la nostra presència i
el nostre pes a nivell europeu. El sol fet de contemplar la hipòtesi
d'una Europa a dues velocitats, juga en contra de les possibilitats
de Barcelona de millorar de forma significativa el seu paper de
metròpolis europea.

La celebració dels Jocs ha mantingut l'aparell productiu
de laciutatfuncionant a uns nivells elevats durant els primers
noumesos, mentre l'entorn europeu registrava símptomes
de recessió econòmica.

En síntesi i a nivell global, l'evolució econòmica del 1992 ha
tingut dues fases. Una primera de relativa expansió —especial
ment al conjunt del terciari i via consum— que abarca els tres
primers trimestres. Contràriament, els darrers tres mesos s'han
caracteritzatper una sensible i generalitzada desacceleració dels
ritmes de creixement i un canvi, aparentment encara més espec
tacular, de les expectatives amitjà termini. Aquest canvi de ten
dència s'ha de relacionar directament amb la conjuntura d'escàs
creixement que impera a les principals economies europees, de la
mateixa manera que lapreparació i celebració dels Jocs va ser un
factor determinant per a mantenir una tendència alcista durant la
primerameitat d'any en un entorn en que ja eren evidents els pri
mers símptomes de recessió.
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La valoració globalment positiva de l'economia de la ciutat

que es desprén dels indicadors és producte d'evolucions molt
heterogènies anivell de grans sectors productius.

Si diferenciem entre les activitats industrials, la construcció i
els serveis, l'evolució més positiva al llarg de l'any passat corres
pongué al conjunt del terciari. Per contra, les activitats industrials
i les relacionades amb la construcció han evolucionat progressi
vament a la baixa, amb una tendènciamés o menys accentuada
segons els sectors.

Barcelona economia 17

Atur total registrat Atur juvenil

10

5

des. 1990 des. 1991 des. 1992
des. 1989 des. 1990 des. 1991

10

8

6

4

2

o

I.P.C. - Taxes interanuals

Ds 89 Ds 90 Ds 91 Ds 92

15

10

5

Taxesd'atur registrat

0
Ds 89 Ds 90 Ds 91 Ds 92

— Barcelona Catalunya

La fase recessiva del cicle econòmic pel que fa a la construcció,
ja s'havia anticipat un any abans i per a algunes branques fins i
tot l'any 1990. Quan hem esmentat que l'impacte dels Jocs sobre
l'activitat econòmica ja s'havia produït en anys anteriors, en part
ens referíem al sector de la construcció. Els ritmes de creixement
dels anys 1987-1989 en aquest sector no es podienmantenir inde
finidament. Actualment, el sector—pel que fa a Barcelona i àrea
metropolitana— està en un procés de readaptació de la seva ca

pacitat productiva a la nova conjuntura, sense perdre de vista les
previsions de creixement dels propers anys.

Després d'un quadrienni de creixement espectacular,
el sector de la construcció necessita adequar una capacitat
sobredimensionada a una conjuntura i unes expectatives
caracteritzades per augments moderats de laproducció
i la inversió.

Al respecte, val a dir que d'ençà mitjans del 1991, el creixe
ment de la taxad'atur en aquest sector fou molt més accentuat
que al conjunt de l'economia, fins el punt que la participació del
colectiu d'aturats registrats d'aquest sector sobre el total ha pas
sat d'un quatre per cent a més d'un sis. Si bé l'escàs pes relatiu
d'aquest sector a Barcelona minimitzaria el seu impacte sobre
l'evolució total, en tractar-se d'una activitat amb unagran capaci
tat d'arrossegament i amb nombrosos lligams amb d'altres sec
tors productius fa que un alentiment dels seus ritmes de creixe
ment—comsucceeix actualment— repercuteixi en el creixement
econòmic global de la ciutat.
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La població activa que busca feina per primera vegada
—especialment al terciari— es col•loca més fàcilment
que els aturats d'edat avançada que provenen de la indústria
i la construcció.

L'evolució delmercat de treball és un altre indicador que posa
de relleu el diferent dinamisme segons el tipus d'activitat produc
tiva. Deixant de banda que la taxa d'atur a Barcelona esmanté
clarament per sota de la de Catalunya i de la d'Espanya, no és

menys cert que en acabar el 1992 el nombre d'aturats ha augmen
tat lleugerament mentre lapoblació activa resident tendeix a dis
minuir. El resultat d'aquests dos fenomens ha estat un lleu re

punt de la taxa d'atur. És més il-lustratiu però, l'evolució de l'atur
per sexes i edats.Mentre que l'atur masculíaugmenta per segon
any consecutiu—com a conseqüència delmenor creixement de
la construcció i de determinades activitats industrials— l'atur fe
mení i el juvenil continuen disminuint. La preeminència de les di
ferents modalitats de contractació temporal i un terciari en gene
ral més dinàmic i amb millors perspectives que la indústria són,
possiblement, els factors explicatius més rellevants.

La contractació laboral ha disminuït lleugerament en relació
amb la de11991. L'allargament del període mínim de contracta
ció i d'altres canvis en lanormativa que la regula—introduïts a

mitjan d'any— han incidit en una reducció del nombre de noves

contractacions durant el segon semestre.

Els elevats nivells d'utilització de les infrastructures de trans
ports i comunicació de Barcelona que en alguns casos donen
servei a tota l'àrea metropolitana— són una bona base per afir
mar que l'evolució econòmica de la ciutat durant el 1992 ha estat

globalment positiva. Especialment durant els primers nou mesos.
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La creixent especialització del port cap a la càrrega
contenidoritzada i d'alt valor afegit el situarà com

un dels ports més competitius d'Europa.

El tràfic de mercaderia tant pel port com per l'aeroport—si
deixem de banda les primeresmatèries i els productes energètics
a doll— ha registrat uns augments notables, especialment d'en
trada. De gairebé un 13 per cent que ha augmentat el tràfic de
càrrega general pel port a un 19 per cent de la mercaderia que ha

passat per l'aeroport. El 1991 aquests increments foren d'un 4,7
per cent i un –7,3 respectivament.

El nombre de passatgers que han utilitzat l'aeroport ha estat

un 12 per cent superior al del 1991. Lògicament, elnombre d'u
suaris de vols internacionals ha estat el que ha registrat un aug
ment més notable, per sobre del 20 per cent. Aquesta taxa de
creixement no s'ha d'imputar exclusivament als fluxos generats
arran dels Jocs, atés que ha estat força constant al llargde tot

l'any.

Més espectacular encara és l'increment del nombre de confe
rències telefòniques internacionals efectuades pels abonats de la
ciutat, que ha tingut un creixement superior al 20 per cent. Si dei
xem de banda l'impacte beneficiós sobre aquest servei de la reor

denació tarifària de principi d'any, és un senyal clar de la creixent
internacionalització que viu la ciutat i especialment el seu teixit
productiu. L'expansió del nombre de passatgers i de vols interna
cionals que hem comentat avala aquesta tendència.

A nivell metropolità, el trànsit de rodalia per ferrocarril ha
continuat en la tendència expansiva dels darrers anys, afectat en
la línia dels FGC que uneix Barcelona amb el Vallès Occidental,
per la connexió definitiva dels túnels de Vallvidrera amb la ronda
de Dalt. Per contra, el transport públic urbà—si es considera no

més els usuaris que paguen algun tipus de tarifa— no ha pogut
superar per ben poc el nombre de viatgers transportats l'any pas
sat. Les raons són diverses i van des de la vaga delmetro de prin
cipi d'any,passant per la descongestió que ha registrat el tràfic de
superfície amb l'acabament de les rondes i la desacceleració del
creixement econòmic.

Els indicadors de consum acaben l'any amb variacions positi
ves en relació amb el 1991, però amb una clara tendència a la mo

deració. Gairebé sense excepcions, l'evolució del primer semes
tre ha estat més expansiva que la del segon. Al respecte, un
indicador que resumeix bé el canvi d'expectatives generat a mit
jan d'any ha estat lamatriculació de vehicles, que a partir del ju
liol i especialment de l'agost ha perdut el terreny guanyat el pri
mer semestre, i si les previsions dels fabricants a principi d'any
apuntaven a eixugar la davallada del 1991, la realitat a finald'any
ha estat lluny d'aquest objectiu.
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Inversió industrial registrada

Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial (4t. trimestre 1992)

o als 2 milions en maquinària Milions de pessetes
-

Sector

_

Resta
1 nès Barcelones

1 - Energia i aigua N o o o o o 303 303
A 603 o 603 o 603 124 727

T 603 o 603 o 603 427 1.030

2-Extracció i transformació de N 0 o 0 91 91 4.826 4.917
minerals no energètics A 1.646 8 1.654 3.605 5.259 1.383 6.642

i productes derivats.Química T 1.646 8 1.654 3.696 5.350 6.209 11.559

3 - Indústria transformadora N 808 35 843 903 1.746 2.117 3.863

dels metalls. Mecànica de precisió A 6 54 60 3.105 3.165 578 3.743
T 814 89 903 4.008 4.911 2.695 7.606

4 - Altres indústries N 117 57 174 2.192 2.366 1.564 3.930

manufactureres A 577 94 671 2.659 3.330 2.889 6.219
T 694 151 845 4.851 5.696 4.453 10.149

Total N 925 92 1.017 3.186 4.203 8.810 13.013
A 2.832 156 2.988 9369 12.357 4.974 17.331
T 3.757 248 4.005 12.555 16.560 13.784 30.344

Durant el darrer trimestre del 1992, la inversió industrial
registrada a Catalunya alenteix el ritme de creixement
de trimestres anteriors.

L'evolució de la inversió industrial a Catalunya al llarg del
darrer trimestre del 1992 ha registrat una lleugera flexió a labai
xa després de quatre trimestres consecutius de creixement nota
ble. Aquest canvi de tendència és conseqüència tant d'una dismi
nució dels fluxos d'inversió registrats durant el període de
referència comde la forta concentració d'expedients d'inversió
que es va produir en acabar el 1991. En tot cas, cal destacar que
tant a la Regió I coma Barcelona, l'evolució d'aquesta variable
durant el trimestre ha estat, a diferència de trimestres anteriors,
molt positiva.

A nivell de divisions sectorials ipel conjunt de Catalunya, la
divisió 2 de la CNAE -Extracció i transformació de minerals no
energètics i productes derivats. Indústriaquímica- i la 4 -A1-
tres indústries manufactureres- han estat les activitats més in
versores durant el darrer trimestre del 1992, segons les dades del
Registre Industrial.

Una primera ullada a les dades permet constatar la preeminèn
cia de les inversions en ampliacions a tots els àmbits considerats
amb l'excepció de RestaCatalunya, fins al punt de representar el
75 per cent del total de la inversió a Barcelona i a laRegió I. De
fet, aquesta és una característica típica de finald'any.

Pel que fa a la mitjana d'inversió per empresa i en definitiva al
grau de concentració de la inversió, a diferència de trimestres
anteriors, no s'ha produït una excesiva concentració en uns pocs
expedients de gran volum que justifiqui el volum assolit. De fet,
al llarg del darrer trimestre del 1992 s'han registrat més expe
dients d'inversió industrial referits a la Regió I que en qualsevol
altre trimestre de l'any.
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Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial (1992)

1 - Energia i aigua 0
603
603

o
o
o

0
603
603

231
723
954

231
1.326
1.557

495
987

1.482

726
2.313
3.039

2-Extracció i transformació de 36 0 36 2.641 2.676 11.322 13.999
minerals no energètics 2.232 711 2.943 9.700 12.643 20.271 32.914
i productes derivats. Química 2.268 711 2.979 12.340 15.319 31.594 46.913

3 - Indústria transformadora 1.110 272 1.381 10.135 11.516 4.640 16.156
dels metalls. Mecànica de precisió 66 766 832 5.932 6.764 6.283 13.047

1.176 1.037 2.213 16.067 18.280 10.923 29.203
4-Altres indústries 872 593 1.465 6.344 7.809 5.056 12.864

manufactureres 816 162 978 8.942 9.920 9.521 19.441
1.688 755 2.443 15.286 17.729 14.577 32.305

Total 2.017 865 2.882 19.350 22.232 21.513 43.745
3.718 1.638 5.356 25.296 30.652 37.063 67.715
5.734 2.503 8.238 44.647 52.884 58.575 111.460

N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T: Total.
Font: Dades corresponentsa les inscripcions definitives en el Registre Industrial, facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Variació 1992/1991 Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
1 - Energia i aigua - - - -17,6 32,5 -73,4 -55,0
2-Trans. minerals no energètics. Química 353,6 1.162,9 435,5 91,5 118,8 45,8 63,6
3-Transformació metalls 44,6 -5,3 16,0 60,8 53,8 54,8 54,1
4-Altres ind. manufactureres 0,6 -51,2 -24,2 23,7 13,8 -11,3 0,9

Total 90,6 -7,2 44,4 49,0 48,3 15,4 29,0

La inversió industrial registrada a laRegió I durant el 1992 es

comparamolt favorablement amb lad'un any abans.

Si centrem lanostra anàlisi en la inversió registrada al llargdel
1992 -per tal de minimitzar fets puntuals que poden esbiaxar els
resultats a nivell de trimestre- i per a l'àmbit de la Regió I ente
sa coma regió metropolitana de Barcelona, s'observa unaevolu
ció molt positiva, insuficient però, per compensar la pèrdua de
ritme del 1991, provocat pel canvi d'expectatives arran de la crisi
del Golf.
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Per tal d'ajustar aquesta anàlisi a la realitat del moment, s'ha
de tenir present, a més de les conegudes limitacions inherents a

aquesta font pel fet d'utilitzar les seves dades per a uns usos -els
estadístics- que no u són propis, fets puntuals però rellevants
comara el que s'hagi tancat el 1992 sense comptabilitzar encara
l'enorme inversió de Seat al Baix Llobregat.

En relació amb períodes anteriors, el conjunt de la Química és

l'agrupació sectorial a nivell de Regió I que manté un major di
namisme inversor, bàsicament de la mà de les ampliacions d'ins
tallacions i de la renovació tecnològica. En relació amb el volum
total d'inversió del 1990 -període especialment destacable pel
que fa a la inversió industrial localitzada en aquest àmbit- l'aug
ment en aquesta agrupació sectorial ha estat del 250 per cent
aproximadament,mentre que a la Indústria transformadora dels
metalls -sino es considera la inversió de Seat- i al conjunt
d'Altres indústries manufactureres s'han registrat descensos su
periors al 30 per cent.



Inversió industrial registrada
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Aquest major dinamisme de les inversions en la Química de les

comarques metropolitanes al llarg dels darrers anys ha afavorit
una major redistribució dels fluxos d'inversió entre les tres grans
divisions sectorials, fins el punt que si l'any 1990 aquest sector
només concentrava el 7,3 per cent de la inversió industrial de la
regiómetropolitana, l'any passat la inversió del sector ha repre
sentat gairebé el29 per cent del total. A la resta de Catalunya, el
pes d'aquest sector en termesd'inversió sobre el total ha passat
de poc més del 28 per cent el 1990 a un 54 per cent l'any passat.
Aquestes xifres avalen la creixent importància estratègica
d'aquest sector dins l'economia catalana.

Si insistim en les preferències més recents de localització de les
inversions industrials, eldesequilibri lògic a favor de la Resta de

Catalunya—Catalunya menys Regió I— registrat l'any 1991 s'ha

repetit durant l'any passat però amb un diferencial molt reduït.
Si la inversió industrial canalitzada cap a la Regió I durant el
quadrienni 1987-1990 representava aproximadament un 58 per
cent del total de la inversió industrial registrada a Catalunya,
l'any 1992 ha representat més d'un 47 per cent. Es tendeix a una

distribució paritària de les inversions industrials entre la regió
metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya. És una evo

lució lògica donada l'elevada densitat d'implantacions industrials
a la regiómetropolitana de Barcelona, en relació amb la resta del

país.

Inversió industrial registrada (%)

100

0
Regió I

100 0
Resta Regió I

Catalunya

100
Resta

Catalunya

Energia i aigua
=Transf. minerals no energètics. Química
F-1 Transformació metalls

Altres ind. manufactureres

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Gabinet Tècnic del

Departament d'Indústria iEnergia de laGeneralitat.

A nivell d'agrupacions sectorials de la CNAE, gairebé les tres

quartes parts de la inversió industrial registrada a l'àmbit de la

Regió I durant el 1992, corresponen a només set agrupacions. La
Química, amb poc més del quatre per cent de tots els expedients
registrats, acapara el 22 per cent del total de la inversió, prefe
rentment en ampliacions. La Fabricació de material electrònic,
amb poc més d'un 11 per cent del total —gairebé tota és inversió
nova— ocupa el segon lloc. A un tercernivell hi ha les Indústries
de productes alimentaris i begudes i les de Transformació del
cautxú i matèries plàstiques, cadascuna amb un 10 per cent del
total. En aquest cas, a diferència dels dos sectors capdavanters, hi
ha diferències notables en lamitjana d'inversió per expedient.
L'atomització empresarial és especialment rellevant a la indústria
alimentària.
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Inversió industrial registrada a Barcelona* (2n. semestre 1992)
Noves inversions

Import de
la inversió

Llocs de

treball
Potència
insta•lada

Sectors

segons CNAE

Ampliacions
Import de
la inversió

Llocs de
treball

Potència
instal•lada

1
1

10
13

2

4
2

2

2
19

3

8
3

13
6
10

99

7,0 25,4
0,8 66,7
27,2 91,9
64,8 95,8
6,9 100,-

87,1 34,5
0,3 100,-

771,6 8,6
6,5 69,8
56,6 94,8

1,3 60,9
20,4 72,3
1,9 89,7
91,3 88,5
14,1 88,8
35,2 89,5

1.192,8 33,0

5 10
2 5
56 376
70 298
8 48
52 115
4 12
75 992
6 32
74 893

7 16
61 125
6 24

95 375
18 94

43 269

582 3.684

16: Captació, depuració i dist. aigua
23: Extr, minerals no metàl•lics
24: Ind. minerals no metàl•lics

25: Indústria química
31: Fabr. productes metà•ics
32:Const. maq. i equipmecànic
34: Const. maq. i material elèctric

35: Fabr. material electrònic
36: Const. vehicles automòbils
38: Const. altre mat. transport
39: Fab. inst. precisió i òptica

41: Productes alimentaris i begudes
42: Productes alimentaris i begudes

44: Indústria del cuir
45: Calçat, vestit i confecció
46: Fusta, suro i mobles
47: Paper i arts gràfiques

48: Transformació cautxú i plàstics
49:Altres indústries manufactureres

Total

1

1

4

3
2

1

1
14
1
1

2

1
4

2

38

602,9 100,-
93,0 100,-

2.078,8 27,3
7,8 100,-
2,2 74,2

0,5 100,-

1,0 67,0
75,9 88,4
2,2 100,-
3,4 100,-
3,7 100,-
11,6 98,3
59,8 99,3
466,2 97,9

3.409,1 55,1

0 8
7 0

386 1.318
6 128
2 33

2 0

o 30
16 208
0 14

7 26
1 25

12 63
5 129

315 0

759 1.982

(*)Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial.
Font:Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

(A) Import de la inversió enmilions de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària.

Amb percentatges de participació més modestos s'hi pot trobar
la Indústria delpaper, edició i arts gràfiques i la de Fabricacióde
productes metà1.lics -excepte maquinària i material de trans
port. En conjunt vénen a representar un 15 per cent del total.
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La indústria farmacèutica ha estat elmotor de la inversió
industrial a Barcelona durant el 1992.

Les possibilitats de desenvolupament per part de la indústria
localitzada físicament a la ciutat -entesa com a ciutat central de
l'àreametropolitana o ciutat real- passen majoritàriament per
la substitució del teixit més obsolet i infrautilitzat a les zones in
dustrials -pràcticament sense sòl disponible- i per la renovació
tecnològica de la resta -immersa majoritàriament en la trama
urbana i en zones residencials- sempre que no impliqui amplia
ció d'instal•lacions. En aquest context, les inversions industrials a
Barcelona ciutat tendeixen necessàriament a perdre pes sobre el
total de Catalunya, fora en moments puntuals com ha estat el
1992, any en què les inversions en ampliacions i millora d'instal
lacions de la Indústria farmacèutica ha permés una recuperació
d'aquest protagonisme per part de la ciutat. En tot cas, l'àmbit de
referència real de la inversió industrial barcelonina s'extén a tota
la Regió I i comença ja a superar aquests límits.



Inversió industrial registrada a la Resta de la Regió I* (2n. semestre 1992)
Noves inversions

Sectors
se onsCNAE

Ampliacions
Potèncial
instal.lada

Import
la inversió

de Llocs de

treball

Potència
insta•lada Nombre

Import
la inversió

de Llocs de

treball

15: Prod. i dist. energia elèc. i gas 1 53,4 100,- 0 0

230,6 100,- 5 260 16: Captació, depuració i dist. aigua
32,0 64,1 8 0 23: Extr. minerals nometàIfics 3 76,6 88,5 7 75

160,7 54,7 86 588 24: Ind. minerals no metàIlics 4 70,8 100,- 4 638
29,8 86,1 48 194 25: Indústria química 13 3.740,8 85,1 424 7.863

1.106,6 73,3 540 6.321 31: Fabr. productes metàifics 18 717,2 89,0 61 2.264

454,6 68,1 288 2.159 32: Const.maq. i equipmecànic 4 267,1 23,8 37 243

15,9 5,7 20 24 33: Const. maq. oficina i ordinadors 1 418,3 84,2 0 867

36,6 24,8 47 175 34: Const.maq. imaterial elèctric 5 2.418,4 96,0 8 5.176

1.146,6 59,8 231 1.154 35: Fabr. material electrònic 2 4,9 96,4 8 0

25,6 85,5 20 101 36: Const. vehicles automòbils 3 322,5 100,- 124 1.573
82,6 2,9 8 69 38: Const. altre mat. transport
25,3 100,- 22 148 39: Fab. inst. precisió i òptica 1 47,6 100,- 10 129
123,9 61,8 115 657 41: Productes alimentaris i begudes 12 173,8 86,4 28 1.731

55,3 87,1 70 503 42: Productes alimentaris i begudes 3 16,6 100,- 3 91

333,2 72,4 157 1.433 43: Indústria tèxtil 12 768,3 88,2 111 1.786

4,1 100,- 8 10 44: Indústria del cuir

351,0 30,2 207 752 45: Calçat, vestit i confecció 4 23,4 26,4 16 16

520,2 38,0 248 2.033 46: Fusta, suro i mobles 4 16,1 91,9 3 136

1.542,0 83,7 367 3.974 47: Paper i arts gràfiques 14 877,9 99,6 127 2.062
650,4 90,8 220 2.736 48: Transformació cautxú i plàstics 16 1.800,1 51,1 237 4.931

18,5 100,- 44 180 49: Altres indústries manufactureres

6.945,6 69,2 2.759 23.471 Total 120 11.813,8 82,8 1.208 29.581

1
3
14

8
91

39
1

4
5
3
2

2
25
11
29
1

26
51
36
21

5

378

(*) Dadescorresponentsa le inscripcions definitives en el Registre Industrial. (A) Import de la inversió enmilions de pessetes.
Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia. (B) Percentatge de la inversiódestinat a maquinària.

Si deixem de banda aquestes inversions, que amb només un 2,2
per cent dels expedients registrats el 1992 representenmés del 35
per cent del volum total d'inversió, les activitats amb una forta
implantació en la tramaurbana de la ciutat han estat les que han
acumulat més expedients d'inversió. Els sectors de l'Alimentació
i begudes, Fabricació de productesmetà1.1ics i les Arts gràfiques i
edició, han concentrat en conjunt el 43 per cent dels expedients.
Però en termesd'inversió només representen el 10per cent del
total de recursos. En un punt intennig pel que fa al volum de la
inversió per empresa, hiapareixen els sectors de Construcció
d'altrematerial de transport i el de Transformació delcautxi . i
matèries plàstiques amb un 13 per cent i un 12 respectivament so
bre el total.

En definitiva, el 1992 ha estat un any de recuperació dels vo
lums d'inversió industrial tant a Barcelona coma la seva àrea

metropolitana, sense assolir però la tendència expansiva del pe
ríode 1987-1990, que fou, d'altra banda, excepcional.
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Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial albimestre setembre-octubre del 1992

Presentem en aquest número els resultats de les enquestes de
conjuntura industrial corresponents als bimestres de juliol-agost i
de setembre-octubre del 1992. L'anàlisi se centrarà bàsicament
sobre els resultats d'aquest darrer període. A més de raons pura
ment operatives que aconsellencentrar l'atenció del lector en els
resultatsmés recents, en aquest cas el bimestre juliol-agost, que
acostuma a ser un període d'escassa activitat industrial per les va
cances d'estiu, presenta la particularitat que aquest any algunes
indústries molt significatives de lamostra van canviar els dies de
vacances per la celebració dels Jocs. Aixòpodria restar homoge
neïtat a unaanàlisi basada en l'evolució interanual dels indica
dors per tal d'evitar problemes d'estacionalitat. En tot cas, com
esveurà més endavant, els resultats del darrer bimestre accen

tuen una tendència que ve de més enrera, de talmanera que
l'evolució del bimestre juliol-agost perd—des del punt de vista
de l'anàlisi de conjuntura— tot interès en termes globals.

Com és habitual, aquest resultats es refereixen a unamostra

d'empreses ubicades a la província de Barcelona. Només es pu
bliquen els resultats d'aquells sectorsmanufacturers amb una im
plantació significativa a Barcelona i la resta de l'àreametropoli
tana, que és en definitiva, el nostre àmbit de referència bàsic.

Una primera anàlisi de les respostes dels empresaris industrials
enquestats ens confirma que la situació de la indústria de l'àrea
metropolitana a principi de la tardor és pràcticament idèntica—o

lleugerament pitjor— a la d'abans de l'estiu. En aquells mo
ments, els industrials tenien dues grans preocupacions: la feblesa
creixent de la demanda interna—especialment de productes in
termedis i de béns de capital— i una competència estrangera
igualment creixent que buscava consolidar posicions de cara al
1993 aprofitant la sobrevaloració de la pesseta.
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Quatre mesos després, aquests factors no han desaparegut ni
tan sols s'han corregit significativament, malgrat elprimer reali
neament de la pesseta dins el SMEper tal d'acostar el seu valor
oficial al preu de mercat. Fins i tot es podria parlar d'una deman
da sensiblementmés deprimida com a conseqüència de l'aug
ment de les retencions aplicades als assalariats i de l'increment en
dos punts del tipus bàsic de l'IVA. I això, en un entorn amb una
competència cada cop més agressiva per la necessitat de moltes
empreses estrangeres de buscar i ampliar nous mercats per fer
front a la recessió dels propis. Com a factor de preocupació afe
git, l'encariment del crèdit en un moment de recessió i d'expecta
tives a la baixa, accentua encara més les dificultats de finança
ment de moltes empreses.

L'evolució dels diferents indicadors d'activitat industrial al
llarg dels mesos de setembre i octubre sembla confirmar—ma

lauradament— el pessimisme que els mateixos empresaris ja
avançaven uns mesos abans. La negativa evolució dels ritmes de
creixement de les vendes durant la primavera i l'estiu ha forçat la
indústria en el seu conjunt a plantejar-se reduccions en la seva

producció per tal d'alleugerir uns estocs de productes elaborats
sensiblement superiors als desitjats.

Aquesta reducció de la producció ha incidit de forma immedia
ta tant en una lleugera disminució de la capacitat productiva uti
litzada comen el nivell d'ocupació. De fet, el saldo del nombre
d'ocupats a les indústries enquestades ha evolucionat a labaixa
de forma permanent en els darrers setze mesos, encara que en

cap moment amb la intensitat del bimestre setembre-octubre del
1992.

Dels resultats de les enquestes dels darrers bimestres se'n des
prèn que en moments d'atonia del creixement i en un entorn

d'expectatives a la baixa, els augments de productivitat que ne
cessiten les empreses catalanes per ser més competitives a tots els
mercats, passen en primera instància per una reducció de les ca

pacitats productives i de l'ocupació.
L'evolució de les vendes, amb uns resultats globals sensible

mentpitjors que els d'un any enrera, s'ha caracteritzat per l'inici
d'una fase recessiva de lademanda interna i una lleu recuperació
de les exportacions. Totplegat però, en un context de preus de
venda estancats i fins i tot, amb una certa tendència a la baixa a

segons quins sectors. En definitiva, un símptoma més de la forta
competència que es viu a la majoria de subsectors industrials.

La situació de la cartera de comandes en acabar el bimestre es

compara desfavorablement en relació amb els volums de coman
des d'un any abans.

La combinació d'aquests factors fa que les perspectives avan

çades pels industrials de cara als propers mesos —final del 1992 i
primers mesos d'enguany— siguin força negatives.A curt termini
no s'espera una recuperació de les vendes—la segona devaluació
de la pesseta al novembre potmodificar aquestes previsions— ni
de la producció. En conseqüència es pot esperar un manteniment
de l'impacte negatiu sobre l'ocupació industrial i indirectament,
sobre el total de la població ocupada a l'àrea metropolitana.



Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (1)/o)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

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

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

10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

36

38

32
-20

45

14

50

14

45

3

23

-48

29

8
Igual
Saldo

Variació en % -0,57 -0,43 -0,71 -0,12 -0,37 -0,78 -1,35

Igual 29 26 32 43 36 20 21

Saldo 43 -10 14 19 -4 -50 6

Igual 27 27 33 37 36 19 22

Saldo 42 -5 13 11 -9 -52 2

Igual 38 35 46 48 48 36 34

Saldo 29 -2 4 16 2 -44 17

Igual 88 89 66 75 87 89 86

Saldo -1 o 7 2 -8 -3 -6

No n'hi ha mai 3 2 3 3 3 3 3

Normals 69 69 70 69 64 65 62

Saldo 13 8 10 14 17 15 17

Normal 51 51 57 60 53 48 42

Saldo -26 -30 -26 -32 -36 -48 -46

Dies 53 51 54 52 47 51 53

I

Manteniment 57 58 53 65 45 44 52

Saldo 15 20 33 23 -12 28 -18

Manteniment 52 51 45 58 45 37 46

Saldo 18 29 39 25 -5 34 -21

Manteniment 55 53 51 57 52 55 51

Saldo 18 29 33 24 -14 12 -16

Manteniment 73 60 81 82 84 88 75

Saldo 15 26 9 12 -1 1 12

Manteniment 65 70 67 68 63 61 60

Saldo -21 -20 -15 -10 -27 -32 -39

81,8 81,0 79,9 82,5 82,8 79,8 79,1

58 65 60 60 73 59 69

[da 2 2 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 1 1

ria 5 4 4 5 5 6 6

14 15 15 16 19 17 20

7 7 6 6 8 9 7

Font: Tots els quadres de les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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74,3

17

—43

25

—47

18

—58

49

48

81
—18

56

—35

31

13

0

—2,90

8
6

8

5

33

62

98
2

Alimentació LLides provinci,ds)

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 elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al fmal 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

Variacióen %

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 (%)

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

991 1992

33

31

—2,11

46

25

49

37

79
11

93
7

93
—7

32

42

36

36
42

44

54

84
7

87

8

83,0

32
1

O
1

5

19 54

40 4

—1,30 —3,48

35 39
33 24

20 40
61 24

48 82
32 —13

94 68
6 30

30
48

1,79

43

37

12

65

39
44

77

15

27 18

50 28

3,64 1,92

19 17
42 37

17 20
47 36

79 76
14 6

94 95

3 5

98

—2

88

—3

39

—59

54

—46
46

—54

32 32 32 33 33

48 38

21 60

42 35

26 64

42 39

53 59

59 90
41 9

75 88

—13 —3

82,9 75,1

78

20

75
23

41

59

61
39

63

37

76,9

23 18

42 —9

25 21

52 —11

20 21
71 —44

88 92
11 8

46 43

22 —42

85,4 87,2

54
O

O

O

5
3

64
0

0

4
4

O

26

O

O

O

3
4

57

O
O

O

2

3

55

O

O

O
3

33

66
O

O
1

3

11

En relació amb trimestres anteriors, aquest sector ha moderat
el seu creixement i l'ha equiparat al del conjunt de la indústria.
El notable dinamisme de les exportacions ha compensat parcial
ment el menor creixement de les vendes interiors. En conjunt, la
producció i les vendes no han pogut assolir els nivells d'un any
abans, fet que ha repercutit negativament en el volum d'ocupació
i en una sensible reducció de la capacitat productiva utilitzada.

22

La debilitat de la demanda es referma novament com l'únic
obstacle rellevant de cara a augmentar la producció. Les perspec
tives a curt termini, atès que no s'esperen canvis substancials en

la capacitat de despesa de la demanda final, són notablement més
pessimistas que durant el mateix període d'un any abans.



79,3

55

-3

51

7

55
9

66
13

59

-37

29
-43

56

45

12

-2,04

33

31

O

40

23

77
-10

Tèxtil (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 enel mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variacióen %

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

44

25

-1,56

34
35

35

36

36

18

82

-4

43

-25

56

70

-6

53

10

51
18

87

-1

56

-42

83,3

58
2

3
10
44

14

44 44 49 68 14

-41 16 -17 -22 -75

-1,60 -1,47 -1,05 -1,41 -1,89

36
-28

28
19

41
-11

40
-55

9
-81

35

-15

28

27

42

-11
37

-59
9

-82

40

-9

52

-12

48

-21
60

-12

35

-47

85
4

53

27
84
-8

71
-18

77
-8

48

-37

47

-18

55

-41

33

-66

26

-73

47 58 59 53 54

58
7

58

26

62

5

45

-40

51

19

51

21

51

26
57

7

40

-32

45

27

44
22

54

27

56
2

36
-44

48

26

57

36
88

8

89

-2

81

-14

79

5

58

-35

67

-26

72

-27

58

-41
60
-40

73,5 82,1 83,0 76,0 76,5

67 61 64 84 68
3 3 2 2 0
1 2 1 1 0

12 6 4 6 6

43 38 47 59 59

20 14 13 12 12

72

O

7

53

5

Es manté la tendència d'atonia del creixement dels darrers bi
mestres, caracteritzada en aquest cas per una sensible davallada
de les vendes en el mercat interior. Les exportacions, després
d'una evolució força negativa al llarg de tot l'any,sembla que han
redreçat la seva tendència. La producció ha evolucionat discreta
ment a la baixa incidint negativament sobre l'ocupació per enès
sim bimestre consecutiu i sobre la capacitat productiva utilitzada.

Malgrat la situació de la cartera de comandes a final del bimes
tre, les perspectives fins a final d'any i principi del 1993 no són
tan pessimistes com les del conjunt de la indústria.És clar,però,
que aquestes previsions estan condicionades a unamínima recu

peració de la demanda final i a la capacitat de fer front a la com
petència estrangera. Sempre i quan les dificultats de finançament
hopermetin.
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79,5

48

8

47
3

40

18

86

14

75

-21

21

-50

65

21

8

-3,43

17

31
4

17
26

90

-5

Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de personesocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

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 (%)

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

50

16

-2,97

41

21

25

19

28

41

82

40

-19

64

43
29

51
24

46

33

93

6

82

-11

85,7

67
4

0

2

24

12

38

21

67
14

34
-5

44 24

-29 -71

-0,45 0,96 0,32 -1,85 -4,61

40
-37

49

-4

25
10

27

-52
27

-51

28

-38

35

-17

34
-8

27

-55
27

-51

44

-40

37
2

31
21

30

-45
25

-50

75
16

76
24

63
28

95

0

73

8

39

-26
44

-43

44

-36
21

-64
22

-62

57 62 77 68 60

85

0

76
12

68
2

64
10

64

5

51
34

42
47

60
-15

48
8

41
10

29

37

36

50

66

-30

50

3

46

0

74

16

67

24

95

5
84

-2

85

-4

90

-10

86
-5

69
-17

60

-40

58
-42

84,5 87,6 80,2 81,2 81,0

79
2

1

4

15

12

72
3

1

2

37
9

78

3
2

7

15
2

69
2

1

9

25

14

79
1

0

8
28

4

69

O
11
39
3

L'evolució d'aquesta branca industrial durant el període de re
ferència s'ajusta plenament a la del conjunt de la indústria, amb
el diferencial d'un major impacte sobre l'ocupació. Hi ha sectors

aquest n'és un exemple— que pel tipus de producte que fan
—bàsicament de temporada— afronten possibles reduccions en

les vendes i la producció a base d'inutilitzar equip productiu i dis
minuir ocupaciómentre mantenen inalterables els terminis de
producció.

24

Els factors que més preocupen als empresaris d'aquesta indús
tria són, a més de la feblesa de la demanda —que esmanté al ma
teix nivell d'un any abans— i la creixent competència estrangera,
les dificultats de finançament, que en els darrers bimestres han
augmentat de forma constant. A més de la permanència
d'aquests factors, la cartera de comandes s'ha reduït notable
ment. És lògic esperar unes perspectives a curt termini força pes
simistes.



75,2

87

-13

84
-16

84

-16

97

86
-14

55

-45

47

30

6

-2,18

30
6

37
5

41
-40

99

1

Fusta i mobles de fusta dade,,pio inciak

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes enel 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 (1)/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 (°/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

57

37

-0,73

44

24

43

16

37

28

98

0

42

-46

45

57

32

54

30

54

30

92

-2

89

1

81,7

84
0
2

1

O

10

40

44

54

-34

0,08 -3,14

58 31 47

34 -22 -53

0,97-1,16 -2,16

32

36
43

-25
56 39

36 -32

48

-52

40

27

44

-33
55 42
26 -28

23

-77

79

12

39

-45

65 91

18 -3
30
-70

97

3
88
10

96 97
4 0

95

-5

68
-32

55

9

85 65

-11 4

50 55 52 46

53
-32

52

64

25
44

47

61 85

26 4

56

28

55
20

53
46

58 58

29 23

56

29

56

15

76

19

85 80

12 8

58

29

45
11

80
20

87 95
13 3

94

-6

85

-8
61

-22

91 99
-5 -1

66

-34

85,2 83,7 82,4 83,1 82,2

91

O
8

O

2

4

77

0
10

2

9

2

80 88

2 2

9 3
1 1

0 2

2 4

76

0

0
1

2

2

96

0

0
1

35
2

Com ja s'esperava, elmoment d'estancament que viu el sector
de la construcció iel mercat immobiliari a Catalunya, continua
afectant molt negativament al sector de la fusta i mobles de fusta.
Aquesta extrema feblesa de la demanda s'ha vist acompanyada
d'una creixent competència estrangera afavorida per la sobreva
loració de la pesseta. La persistència d'aquesta sobrevaloració ha
acabat afectant seriosament les exportacions.

Lamanca d'unes expectatives mínimament positives a curt ter

mini—a l'espera de l'impacte de la devaluació de la pesseta so
bre la competitivitat de les nostres exportacions— s'ha optat per
unanotable reducció de la capacitat productiva utilitzada i en
conseqüència, de mà d'obra ocupada.
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76,6

78

—9

78

5'3

63

77

2

75

—25

66
—34

60

54

7

- 0

50

5

51

—3

70

8

87

—6

Arts gràfiques (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 mercatinterior

5) Vendesen 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 (rY0)
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 unaugment
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

0,72

13

69

62

32

97

51

58
—5

78

72

21

79
13

90
7

75

15

78,4

46

5
4

14

6
3

29

76

58
27

65 68
6

—3,15 —2,16 —1,03 —0,17

59

16

58

6

68 62
6 15

59

18

58

6

67 62
8 17

75
—11

79

9

76 66
6 —1

95

—5

52

22

94 91

—2 —8

52

—45

0,61

54

—33

60

—27

64
—15

98
—1

81
—14

86
—14

80 77
—12 —16

65

—35

70 74 71 72 70

76

11

51

36

61 46

34 18

46

49

77
9

53
35

63 45
31 12

52
47

78
—1

76
7

87 69
—1 —5

73

25

68

16

88

3

89 89

2 —5

91

7

48

—45
66

—34
76 84

—10 —16

80,5 78,4 78,0 77,7

90

—10

72,2

62

4

3
0

0
8

46
1

6
8

1

24

51
5
11

7

10
31

53
4

7
11

2

31

53
4

2

11

2

30

58

4

1

0

0

34

L'evolució del nivell d'activitat durant els mesos de setembre i
octubre trenca a la baixa amb la que se seguí durant el primer se
mestre. Tant la producció com les vendes interiors registren una

considerable desacceleració que incideix directament en una sen

sible reducció del nombre d'ocupats. La raó principal s'hauria de
buscar en les polítiques de reducció de despesa de les empreses
de cara a final d'any.
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La retallada del volum de producció ha incidit en una lleu dis
minució de la capacitat productiva utilitzada. Al mateix temps, la
persistent retallada de la cartera de comandes en els darrers me
sos ha provocat una forta disminució del període de treball asse
gurat.
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Indústria farmacèutica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes enel 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 (°/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
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3
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0
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1
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Aquest sector continua presentant uns resultats notablement
més positius que els del conjunt de la indústria. Sense que es pu
gui parlar d'una evolució molt positiva, sí que manté la tendència
alcista de bimestres anteriors, amb l'excepció en tot cas, de les
vendes en elmercat interior. Cal destacar l'augment de la capaci
tat productiva i de l'ocupació.

Malgrat que el bon comportament de la cartera de comandes
fa augmentar lleument elperíode de treball assegurat, les pers
pectives declarades pels empresaris de cara als propers mesos són
de manteniment de la situació.
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(dades provincials)

4 16 2 33 25 11 2Igual
Saldo 96 —64 54 33 75 —21 73

Variació en % —4,72 —3,24 0,82 3,25 2,72 —2,43 —3,01

Igual 12 16 1 23 50 25 4

Saldo 88 —64 54 77 50 —7 77

Igual 12 12 1 23 50 25 4

Saldo 88 —60 54 77 50 —7 77

Igual 5 23 27 42 44 78 34

Saldo 36 —15 73 35 —18 —19 —66

Igual 100 53 70 80 94 100 99

Saldo 0 —39 30 20 5 0 1

Normal 40 32 43 95 96 64 50

Saldo —60 —68 —57 —5 —4 —36 25

Dies 35 31 35 32 31 48 32

Manteniment 4 11 2 35 45 23 8

Saldo —76 69 66 65 53 75 —51

Manteniment 25 11 2 64 35 10 8

Saldo —55 69 66 36 63 88 —51

Manteniment 63 65 43 89 11 7 21

Saldo —37 —16 57 11 84 90 —79

Manteniment 88 15 89 100 99 100 49

Saldo 12 85 11 0 —1 0 51

Manteniment 74 90 100 80 80 48 61

Saldo —5 10 0 20 20 52 —39

90,0 85,6 84,1 86,5 85,6 77,2 80,7

4 29 18 40 36 31 28

la 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ja 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

63 0 0 0 0 1 0

Química domèstica

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 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 (°/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 (°/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

L'agrupació en aquesta indústria de subsectors amb una esta

cionalitat del productemoltmarcada, provoca sovint situacions
aparentment contradictòries. Malgrat aixó, l'evolució de sector

ha estat en general forçapositiva, amb l'excepció de les exporta
cions. L'impacte sobre l'ocupació ha estatmenor que un any en
rera.
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En relació amb el mateixperíode del 1991, la capacitat produc
tiva utilitzada s'ha reduït significativament, igual que el període
de treball assegurat. La feblesa de lademanda és l'únic factor
que limita el creixement de l'activitat. Com la farmacèutica, les
perspectives a curt són de manteniment de la situació.
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Productes metà1.1ics (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (c)/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
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L'evolució del bimestre setembre-octubre s'ha ajustat a la ten
dència seguida d'ençà de principi d'any. El manteniment del rit
me de creixement de les vendes en relació amb el d'un any abans
no ha estat suficient per mantenir estables el volum d'ocupació i
la capacitat productiva utilitzada.

Les previsions que han avançat els empresaris no guarden cap
mena de relació amb l'evolució del bimestre. Una cartera de co

mandes orientada a la baixa pot ser una raó de pes per encarar
amb preocupació el canvi d'any.
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Maquinària i material elèctric pi O\

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció Igual 47 37 56 40 35 19 50

Saldo 28 —6 22 36 —13 —61 16

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % —0,85 —1,63 —0,46 2,57 —3,11 1,27 —1,04

3) Vendestotals Igual 27 30 37 28 29 7 8
Saldo 26 5 —21 45 —18 —78 26

4) Vendes en el mercat interior Igual 26 30 39 26 34 5 8
Saldo 30 5 —23 48 —23 —75 13

5) Vendes en el mercat exterior Igual 42 56 33 38 34 25 30
Saldo 39 0 —4 33 35 —63 40

6) Preus de venda Igual 84 76 69 71 82 94 89
Saldo -s —9 —10 —18 —18 —6 —6

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 49 47 48 57 38 38 37

Saldo —35 —53 —29 —41 —41 —62 —63

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 58 57 59 47 45 46 52

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 61 63 39 46 52 23 45

Saldo —8 25 34 35 4 34 19

10) Vendes Manteniment 47 50 33 43 57 25 53
Saldo 10 27 32 38 13 37 11

11) Cartera de comandes Manteniment 62 64 37 45 71 36 33

Saldo —6 36 27 20 —21 32 32

12) Preus de venda Manteniment 74 54 74 95 93 79 68
Saldo —3 —10 —3 —5 —7 14 28

13) Ocupació Manteniment 55 58 54 63 62 65 56
Saldo —37 —24 —20 —37 —29 —35 —44

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 74,8 79,7 77,1 82,7 77,7 76,8 76,7

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda 79 79 68 64 75 75 68
— Escassetat de mà d'obra especialitzada O O 0 O o O O
— Insuficiència de l'equip productiu O O 0 O 3 O O
— Dificultats de finançament o tresoreria 6 4 1 O O 4 6
— Competència estrangera 7 10 9 9 10 4 15
— Altres causes 7 13 2 0 4 5 3

L'evolució d'aquesta indústria durant el bimestre de referència
s'ha caracteritzat pel manteniment a grans trets dels nivells de
producció i vendes d'un any abans, però a uns preus de venda
sensiblement inferiors.
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La persistent reducció del volum de la cartera de comandes in
cideix negativament en les perspectives de creació de llocs de tre

ball a curt imitjà termini. En relació amb un any enrera, la crei
xent competència estrangera és el factor que més preocupa als

industrials, ja que la debilitat de la demanda estava molt assumi
da.
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Material electrònic (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

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo
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Saldo
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Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo
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Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (`)/0)

E) Factors que impedeixen unaugment
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
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L'evolució moderadament positiva de la majoriad'indicadors
d'activitat durant els mesos de setembre i octubre—en un entorn

de forta guerra de preus d'ençà de principi d'any— s'hauriad'in
terpretar com una reacció tècnica al comportament recessiu dels
mesos anteriors.

Les reduccions de plantilles detectades al larg dels darrers deu
mesos s'han moderat aquest bimestre fins al punt que ha aug
mentat lleument el període de treball assegurat i s'ha reduït la ca

pacitat productiva ociosa. Les perspectives a curt termini de pro
ducció i vendes són raonablement positives vist l'entorn
industrial i l'escassacapacitat de lademanda de consum interna.
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Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció Igual 22 24 11 23 8 9 5

Saldo 71 —63 45 65 88 —54 —45

2) Nombre de persones ocupades Variació en cYo 0,57 2,08 0,05 0,54 —0,19 —0,27 —1,02

3) Vendes totals Igual 21 7 11 22 6 25 5
Saldo 71 85 79 69 87 —70 —50

4) Vendes en el mercat interior Igual 20 8 11 22 7 25 23

Saldo 7(1 85 45 —59 51 —69 —69

5) Vendesen el mercat exterior Igual 22 12 12 24 7 26 5
Saldo 71 82 83 75 86 —69 —43

6) Preus de venda Igual 99 98 29 98 97 97 96
Saldo -1 —2 —67 —2 —1 —3 —2

B) Situació al final del bimestre (`)/0)
7) Cartera de comandes Normal 7 8 90 89 95 97 9

Saldo 76 77 —6 4 —3 —3 —91

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 38 36 36 43 56 57 55

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment 9 30 13 28 77 73 6

Saldo 80 70 85 72 17 16 —58

10) Vendes Manteniment 8 30 10 28 74 31 6

Saldo 77 70 83 72 25 42 —54

11) Cartera de comandes Manteniment 13 10 13 13 92 92 86

Saldo 85 90 87 84 —2 —3 —13

12) Preus de venda Manteniment 29 34 98 35 35 96 95

Saldo 68 63 —1 63 60 —4 —2

13) Ocupació Manteniment 48 92 29 30 27 27 22

Saldo —41 —6 60 62 —73 —72 —78

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 85,4 86,3 85,0 89,0 89,9 88,0 84,7

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda 27 27 29 24 96 32 97
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 0 0 0 0 0 0 O
— Insuficiència de l'equip productiu 2 3 2 3 1 1
— Dificultats de finançament o tresoreria o 1 1 1 2 4 2
— Competència estrangera o 20 17 18 21 22 19
— Altres causes O 2 0 0 2 2 2

Malauradament s'ha confirmat el descens d'activitat que ja
s'avançava en el darrer informe. Ni les exportacions, que han es
tat un dels motors que ha tirat del sector en els darrers mesos,
han aconseguit esquivar la recessió que es viu als principals mer
cats europeus.
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Les perspectives de cara al final del 1992 i principi d'enguany
no mostren cap signe de recuperació. Si es confirma aquest estan
cament i s'allarga en el temps, l'impacte directe i induït sobre el
volum d'ocupació industrial a la regió metropolitana pot ser re
llevant donat el lideratge d'aquesta activitat.







Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

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

Molt superior 4 o 0 O
Moderadament superior 43 49 10 19 1,5
Similar 53 43 30 52

Moderadament inferior 0 5 60 29
Molt inferior o 3 0 0

0.5

Molt superior 5 o O

Moderadament superior 13 18 O 4 0
Similar 48 56 33 60

Moderadament inferior 34 23 63 30
Molt inferior 0 3 4 4 —0,5

Molt superior 8 O 0 o

Moderadament superior
Similar

51
33

39
35

10
35

19
44

-1,5
Moderadament inferior 8 26 55 37
Molt inferior 0 0 0 0

Mitjanesmòbils de tres períodes

111.90 1V.90 1.91 11.91 111.91 IV.91 1.92 11.92 111.92 IV.92

Pimes Ges — Particular Total

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

respostes de les entitats ponderades aixf: (40 per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60per cent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'han d'interpretaren relació amb el trimestre immediatamentanterior.
Les preguntes de prospectiva —aquellesque plantegen la tendència esperadaper als propers trimestres— recullen les opinions per als dos trimestres següents al de referència. Les respostes del
trimestre immediatamentposterior al de referència es publiquensubstituint les corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Les del segon trimestre quees publiquenper primera
vegada, seran modificades o,en el seu cas ratificades, en el proper trimestre.
Gràfics: Els dos gràfics d'aquest capftol sónuna representació del saldo entre les respostes «superior» o «creixement» i«inferior» o «disminució», ponderat pel percentatge de respostes que han
optat per una d'aquestes opcions. L'escala numèrica de l'eixvertical no mesura percentualment les variacions trimestrals, sinó que volil.lustrar la intensitat del canvi en relació amb el període
anterior.

Significació de l'enquesta: La mostraenquestada en aquesta ocasió (4t. tr. del 1992) ha representat el 87,2 per cent del totalde bancs icaixes operatius a la ciutat —segons nombre d'oficines
mentre que el percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un 70,2 per cent del totali en gairebé el 81 per cent de lamostra enquestada. En el cas dels bancs el percentatge de respostes
obtingudes en relació amb el total és del 50,1 per cent, mentre quepel conjunt de les caixes s'assoleix el 92,6 per cent.

Els resultats de l'enquesta de conjuntura financera reflecteixen
les opinions manifestades per directius i tècnics d'una àmplia re
presentació dels bancs ide les caixes d'estalvis que operen a la
ciutat. L'enquesta es refereix alquart trimestre del 1992 i al pri
mer i segon trimestre d'enguany quan la pregunta fa referència a

la tendència esperada. Aquesta presentació de resultats també
incorpora les dades del tercer trimestre del 1992 no publicades
amb anterioritat. La recollida d'informació s'ha desenvolupat bà
sicament durant el mes de gener.

La demanda de crèdit per part del sectorprivat de l'economia es

troba en un dels moments més baixos dels darrers anys...

L'anàlisi de l'evolució de la demanda de crèdit bancari per part
del sector privat—tant d'unitats productives comde famílies
durant el darrer trimestre del 1992 posa de relleu la sensible i ge
neralitzada reducció d'aquesta demanda. Aquest comportament
confirma l'espectacular canvi de tendència detectat en el trimes
tre anterior i representa un canvi radical en la lleu recuperació
que, de mans de les economies domèstiques, semblava albirar-se
abans de l'estiu.

La sensible reducció de lademanda de crèdit durant el tercer i
quart trimestre del 1992 en relació amb el trimestre anterior ad
quireix encaramés significació si es té en compte que d'ençà de
mitjan dels 90, immediatament abans de la crisi delGolf, en cap
trimestre havia coincidit unaevolució generalitzada a la baixa
dels tres grans grups de demandants de crèdit. Mentre que la de
manda de les economies domèstiques ha trencat la tendència
mantinguda al llarg d'aquest període i definida per unaalternàn
cia constant de signes positius i negatius —amb un clar compo
nent estacional—, el grup de les petites i mitjanes empreses pre
senta unademanda menor que ladel període anterior per segon
trimestre consecutiu en els darrers dos anys. D'altra banda, la po
lítica de les grans empreses de diversificar les seves fonts de fi
nançament, especialment augmentant el seu endeutament en di
vises, és un dels factors que expliquen la persistent reducció de la
demanda de crèdit d'aquest grup.
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Demanda de crèdit esperada (%)
Consum Hipotecari
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les previsions a curt termini no contemplen un canvi
significatiu de tendència.

Si l'evolució del segon semestre del 1992 —pel que fa a la de
manda de crèdit bancari per part del sector privat— es pot consi
derarpreocupant pels símptomes inequívocs de desceleració del
creixement econòmic que revela, les previsions efectuades pel
sector financer no conviden a pensar en unamillora significativa
de la situació a curt termini. De forma general, les entitats finan
ceres han revisat a la baixa les seves previsions sobre la demanda
de crèdit que hauran o podran satisfer al llarg dels primers mesos
d'enguany, especialment d'aquell adreçat al consum i a la inver
sió empresarial. La demanda de crèdit hipotecari és l'única apli
cació amb unes expectatives que apunten a un cert manteniment
del nivell de demanda. Les previsions de cara al segon trimestre
d'enguany, tot i no apuntar canvis significatius en cap sentit,
aposten per una lleugera recuperació de la demanda de crèdit.
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En tot cas, la fase de desacceleració del creixement de l'activi
tat econòmica en què estan immerses la majoria de les economies
occidentals i entre elles la catalana, no és l'únic factor que frena
el creixement del volum de crèdit bancari concedit. El fort en
deutament d'empreses i particulars durant la fase alcista del cicle
econòmic—especialment en termes relatius— actua ara com un

llast; en efecte, redueix les possibilitats d'aquests agents d'accedir
a nous crèdits i de fer front a les obligacions contretes, en un mo

ment en què la valoració dels seus actius en el mercat ha davallat
notablement. Aixó incideix directament en un notable creixe
ment dels nivells de morositat i d'impagats que suporten les enti
tats financeres i al mateix temps, les obliga a reduir i seleccionar
amb més rigor les noves demandes de crèdit. Aquest comporta
ment explicaria que en els darrers mesos del 1992 s'hagi manifes
tat de forma rellevant l'existència d'una demanda de crèdit insa
tisfeta,mentre que hi ha un percentatge significatiu de recursos
disponibles en mans del sistema financer.

La creixent insolvència que suporta el sistema financer pot inci
dir indirectament en la viabilitat futura de moltes empreses que
en aquests moments sobreviuen a base de finançament bancari.

Els bancs i les caixes amb una destacada implantació a Barce
lona pateixen, coma la resta de l'Estat, la problemàtica d'un vo

lumd'actius de cobrament dubtós que no para de créixer. La
confirmació que el moment econòmic actual és —per a alguns
sectors d'activitat productiva— de clara recessió, juntament amb
la resistència a labaixa del preu del diner i les dificultats que
hauran d'afrontar les empreses catalanes i espanyoles en un marc

de competència plena dins elmercat únic, fan esperar —segons
les opinions del sector— un empitjorament a curt termini del
grau de morositat i d'impagats que suporta el sistema financer.
Tambés'ha revisat a l'alça, en relació amb un trimestre abans la
morositat entre els clients de crèdits hipotecaris. En aquest cas,
les raons s'haurien de buscarmés en la davallada dels ritmes
d'activitat —que implica menys renda disponible per amolts as

salariats i petits empresaris i professionals— que en el manteni
ment d'uns tipus d'interès elevats.



Sectors productius amb una demanda de crèdit important (%)
1nversió fixa Circul~111,11111F

- 92.4Lj&,21,1J‘LL 2n. tr. 9213r. ,t!... 9 ,iiik(12 4Lti1ljji.tI92 12, tr.92 1 3r. fr. 92 4t. tr.92

Construcció 28 38 26 34 34 27 37 28 35 24

Altres serveis 11 13 11 14 26 8 12 5 6 19

Fabricació de maquinària iequip mecànic — — 17 20 12 2 8
Fabricació de vehicles i altre material transport 2 2 1 8 1 1 15 14 5

Serveis a les empreses 1 1 2 7 1 5 3

Química de consum i fannacèutica 15 6 7 7 5 4 4 3 4 1

Restauració i hostatgeria 9 9 3 3 2 14 3 5 1 10

Comerç a l'engròs 2 1 1 1 6 5 3 5 9
Fabricació de productes metà11ics 2 2 1 5 1 2 16 10 5

Alimentació, begudes i tabac 2 4 1 4 1 4 3 4 1 4

Comerç al detall 2 1 1 3 1 3 3 3 4 5
Tèxtil 1 4 2 1 11 18 9 6 4

Química de base iper a usos industrials — 6 1 3 2 2 3 2 1

Extractives i materials per a la construcció 6 12 8 1 2 5 3 1
Resta sectors 19 8 16 1 1 15 7 3 4 2

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

16 21 15 13 25 28Construcció
Altres serveis 4 9 8 13 12 26
Fabricació de maquinària i equip mecànic 1 6 17 23 11
Fabricació de vehicles i altre material de transport 5 2 9 3 10
Química de consum i farmacèutica 1 18 11 9 4 6
Altres indústries manufactureres 4 4 4 6
Serveis a les empreses 5 3 3 7 3 5
Restauració i hostatgeria 5 11 1 1 1 2
Fabricació de productes metà1.1ics 1 2 1 7 1

Química de base iper a usos industrials 12 6 3 2 4 1

Comerç a l'engròs 1 5 4 4 4

Comerç al detall 5 4 1 1 4

Extractives i materials per a la construcció 8 1 14 3 2

Tèxtil 5 6 3 2

Alimentació, begudes i tabac 7 6 1 1 1

Paper, arts gràfiques i edició 5 1 10 1

Cuir, calçat, vestit i confecció 16 3 8 3

Resta sectors 4 3 8 9 4

Les tensions viscudes en el si del SME en els darrersmesos,
que de moment i pel que ens afecta directament han acabat amb
dues devaluacions de la pesseta i un enduriment de la política
monetària via tipus d'interès —únic instrument en mans del go
vern per ajudar a mantenir el tipus de canvi dins de la banda de
fluctuació— han incidit de forma immediata i directa en un major
encariment del finançament via crèdit bancari per a tots els
agents econòmics. Això trenca momentàniament la tendència a

la baixa que havia mantingut el preu del diner fins a mitjan del
1992. Algunes mesures aplicades pel Banc d'Espanya a final de
gener, juntament amb les expectatives que es viuen a molts paï
sos europeus, fan preveure una imminent represa de la tendència
a la baixa del preu del diner.

Quant a la distribució sectorial de la demanda de crèdit, els
creixements més espectaculars del quart trimestre del 1992 han
correspost a laConstrucció i al conjunt d'activitats compreses en

l'apartat Altres serveis. Dos sectors que juntament amb el de Fa
bricació demaquinària i equipmecànic, ja havien copat els pri
mers llocs en els darrers dos trimestres.

El creixement de la demanda de crèdit per part de les empre
ses d'aquests dos sectors obeeix tant a la necessitat de finançar
noves inversions com de ferfront a les necessitats creixents de
tresoreria davant d'un alentiment dels ritmes de venda i les difi
cultats per cobrar dins els terminis previstos.

A un segon nivell hi ha un grup de cinc sectors compost bàsica
ment per activitats industrials a més del sector de Serveis a les
empreses. En relació amb un any abans, el protagonisme d'a
questes activitats com a demandants de crèdit bancari ha aug
mentat significativament. El mateix s'ha produït amb els dos sec

tors liders. La creixent terciarització de l'activitat econòmica de
la ciutat té el seu reflex en la creixent presència delsector Altres
serveis com a demandant de crèdit bancari.
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Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)

211. 1r, 2 3r, tr, 92 ""O*1
Ha crescut o creixerà fortament 0 4 7 0 0 0 0 0 9 0
Ha crescut o creixerà moderadament 60 39 76 72 56 40 22 58 31 69
S'ha mantingut o esmantindrà 37 50 17 28 40 60 78 42 38 28
Ha caigut o caurà moderadament 3 7 0 0 4 0 0 0 22 3
Ha caigut o caurà fortament 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O

Ha crescut o creixerà fortament 0 3 0 11 11 O O 11 10 0
Ha crescut o creixerà moderadament 41 31 65 55 48 61 32 60 60 73
S'ha mantingut o esmantindrà 31 66 35 34 41 14 64 29 30 27

Ha caigut o caurà moderadament 28 0 0 o o 25 3 0 0 0
Ha caigut o caurà fortament o 0 0 O o 0 0 0 0 0

Preu esperat del crèdit (%)

Creixerà fortament 0 0 7 10 0 0

Creixeràmoderadament 11 0 14 32 12 8
Es mantindrà 86 85 79 58 57 53
Cauràmoderadament 3 15 0 0 31 29

Caurà fortament 0 0 0 0 O 0

Si pel cantó de la inversió destaca lamajor demanda de recur
sos per part de les activitats industrials inclosa la Construcció, a
més dels sectors Altres serveis i Serveis a les empreses, quant a
demandants de recursos per a finançament de circulant, el con
junt dels serveis hi juga un paper important. Un cas a destacar és
el de la Restauració i hostatgeria que ha passat d'una situació
molt activa com a activitat inversora al llarg de11990i 1991, a una
posició de demanda creixent de recursos per a finançament de
circulant. El Comerç també és una activitat que ha de recórrer de
forma creixent a recursos bancaris per finançament d'estocs.
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Evolució, per tipus de coHocacions, del volum de recursos (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini

2 3 .92 4t. tr 92 tr. 91 lr. tr. 92 2n. tr. 92 3r. tr.92

Ha augmentat notablement 32 13 27 0 4 29 30 29 3 0
Ha augmentat moderadament 35 21 13 0 26 32 10 36 68 79
S'ha mantingut estable 23 26 40 97 45 14 54 16 25 11
Ha disminuït lleugerament 10 28 16 3 25 25 6 19 3 10
Ha disminuït sensiblement 0 12 4 0 0 0 0 0 0 O

Ha augmentat notablement 0 0 0 3 11 7 4 0 0 8

Ha augmentat moderadament 10 0 21 62 73 20 10 19 15 9
S'ha mantingut estable 41 55 72 28 16 28 36 60 53 59
Ha disminuït lleugerament 20 17 3 7 0 16 37 21 32 23

Ha disminuït sensiblement 29 28 4 0 0 29 13 0 0 o

Ha augmentat notablement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ha augmentat moderadament 3 0 4 0 0 9 8 10 13 4

S'ha mantingut estable 64 41 38 60 49 39 35 16 61 56
Ha disminuït lleugerament 25 55 53 36 44 12 52 70 19 37
Ha disminuït sensiblement 8 4 5 4 7 40 5 4 7 0

Ha augmentat notablement 92 83 50 0 0
Ha augmentat moderadament 8 17 50 41 72

S'ha mantingut estable 0 0 0 33 15

Ha disminuït lleugerament 0 0 0 26 13

Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0 0

Amb les dades del tercer trimestre ja s'apuntaven alguns can
vis significatius en les col.locacions de recursos per part dels in
versors en el sistema financer, arran de les primeres tensions en

elSME provocades pel «no» de Dinamarca i l'augment del dife
rencial de tipus d'interès entre Alemanya i la resta de països de
senvolupats, especialment Estats Units. Els efectes d'aquest can
vid'expectatives a nivell europeu s'han fet sentir a tots els mer
cats financers espanyols, sobretot en el mercat secundari de deu
te, afectat per una important i sobtada desinversió estrangera que
va accentuar ladavallada dels preus. Automàticament, aquesta
evolució a la baixa dels preus va arrossegar el valor del patrimoni
i de les participacions dels fons, afectant momentàniament la di
nàmica expansiva del volum de recursos invertits i provocant un
transvasament de recursos cap a col•locacions a curt termini, ren
dibles i líquides. Al llarg del darrer trimestre de 1992 i primers
mesos d'enguany, malgrat que la «normalitat» sembla que ha tor
nat als mercats financers, les preferències per unes rendibilitats
interessants i assegurades a curt termini continuen imposant-se.

Els fons d'inversió perden atractiu a favordel deute públic a curt

termini.

Després d'un any i mig de forta expansió —fins al punt de pro
vocar una interessant controvèrsia entre experts sobre si aquest
desplaçamentmassiu de recursos fora del passiu de les entitats
creditícies reduiria i encariria la seva capacitat d'atorgar crèdits
l'evolució del segon semestre ha significat el trencament de la
tendència alcista i ha desviat de nouuna part dels recursos estal
viats cap a les lletres del Tresor,actius que per definició combi
nen elmenorrisc amb una remuneració assegurada. De fet, i
arran d'aquest daltabaix dels mercats financers, el Tresor s'ha
vist obligat a augmentar la rendibilitat dels seus actius per com
pensar la pèrdua de confiança de l'inversor estranger.
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Tendència esperada, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini
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37
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0
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18
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0
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Creixerà fortament 0 0 3 14 0 0 0 7 0
Creixeràmoderadament 12 3 38 72 62 12 15 13 11 11
Es mantindrà 35 93 52 14 34 26 60 65 74 86
Cauràmoderadament 41 4 7 4 50 25 22 8 3
Caurà fortament 12 O 0 o 12 0 O 0 O

Creixerà fortament O O O O O 8 0 0 0 0

Creixeràmoderadament 9 O O o O 36 7 13 7 7
Es mantindrà 34 51 57 66 66 56 21 53 66 74
Cauràmoderadament 54 49 39 27 34 O 68 30 27 19
Caurà fortament 3 0 4 7 0 O 4 4 0 0

Creixerà fortament 67 47 0 0 O
Creixeràmoderadament 33 42 23 30 42
Es mantindrà O 11 65 63 48
Cauràmoderadament O O 6 4 4
Caurà fortament O O 6 3 6

Tendència esperada de la remuneració de les col.locacions (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini

Creixerà fortament 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0
Creixerà moderadament 3 O 18 4 0 O 8 49 22 10
Es mantindrà 47 80 82 96 100 50 76 41 78 69
Cauràmoderadament 50 20 O O O 50 16 10 O 21
Caurà fortament 0 0 O O O 0 0 0 O 0

Creixerà fortament 0 O 13 O o 0 0 7 O o
Creixeràmoderadament 16 65 29 O O 17 45 31 O O
Es mantindrà 64 32 48 92 35 66 51 52 97 39
Cauràmoderadament 20 3 10 8 65 17 4 10 3 61
Caurà fortament O O 0 0 O 0 0 0 0 0

Creixerà fortament 0 0 11 o 3 0 0 11 0 3
Creixeràmoderadament 34 44 29 27 19 25 61 35 26 15
Es mantindrà 46 50 47 73 57 61 36 44 70 57

Caurà moderadament 20 6 13 O 21 14 3 10 4 25
Caurà fortament 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
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Dinamisme dels agents
Entitats més dinàmiques i/o agressives al mercat de Barcelona (%)
En productes de crèdit 2n. tr. 91 3r. tr. 91 41. tr. 91 lr. tr. 92 2n. tr.92 3r. tr. 92 4t. tr.92

Caixes catalanes 24 26 19 30 31 30 32
Bancs d'àmbit estatal 30 32 33 32 26 28 31
Caixes de la resta de l'Estat 1 5 2 10 13 19 26
Bancs catalans independents 16 16 26 11 9 8 6
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 9 14 10 7 7 2
Bancs estrangers 1 3 2 4 12 5 1
Financeres de consum 2 5 0 3 1 3 1
Societats hipotecàries 2 4 4 0 1 0 1

Bancs d'àmbit estatal 24 33 33 30 26 27 32
Caixes catalanes 30 29 29 29 30 32 30
Societats assessores, gestores, etc. 3 17 7 9 19 13 16
Bancs catalans independents 11 10 3 9 10 9 12

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 26 7 12 10 3 6 4
Caixes de la resta de l'Estat — 3 12 10 6 5 4
Bancs estrangers 3 1 2 3 6 6 2

Dinamisme delmercat

dinamisme per als pròxims trimestres (°/0)
Mercat bancari

lr. tr. 92 2n. tr. 92 3r. tr.92 41. tr. 92
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De cara als primers mesos d'enguany les previsions sobre la re
muneració de les diferents col.locacions apunten a un manteni
mentdel preus —que es pot convertir en una lleugera tendència
a la baixa— pel que fa als actius emesos pel sector públic després
del rebrot alcista de final del 1992. Les entitats financeres confien
en poder mantenir els seus nivells de dipòsits a la vista i d'estalvi
sense necessitat d'augmentar-ne significativament la remunera
ció.

En moments d'incertesa com els que s'han viscut, quan la des
orientació afecta fins i tot molts professionals, i a més es coneixen
actuacions irregulars i escassament transparents de societats d'as
sessorament financer i gestió de fons, com alguns que han sortit
recentment a la llum, és d'esperar que moltes d'aquestes entitats
—amb les lògiques excepcions— pateixin una relativa i momen
tània pèrdua de confiança per part de l'inversor. Aixòpodria ex

plicar parcialment la pèrdua de dinamisme d'aquest tipus de so

cietats coma receptores de dipòsits, a favor de la resta d'entitats
del sistema financer i especialment de les caixes catalanes i del
conjunt dels bancs. En definitiva, un retoc necessari en el procés
de desintermediació de l'activitat financera.

En productes de crèdit es reprodueix a grans trets l'ordre de

preferències de trimestres anteriors, amb la diferència del nota
ble dinamisme de les caixes de la resta de l'Estat, que guanyen
quota a costa de la banca autòctona, tant dels independents com
dels integrats en grups d'àmbit estatal o en mans del capital fora
ni.
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Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici

Nombre d'oficines

(31-XII-1992)
Variació (°/0) 31-XII-1992/31-X11-1991

,

Total Resta Total Rest

Ambit sistema Caixes sistema sistema Caixes siste

Barcelona 2.163 1.097 1.054 12 -1,0 0,7 -2,9 9,1
Resta prov. Barcelona 2.602 1.157 1.443 -) 0,4 1,0 0,1 -60,0
Resta Catalunya 2.084 925 1.069 90 0,1 -1,8 1,8 1,1
Total Catalunya 6.849 3.179 3.566 104 -0,1 0,1 -0,3 -1,0

Madrid 2.496 1.837 642 17 4,7 3,7 7,0 30,8
Resta prov.Madrid 1.029 697 327 5 8,7 6,1 15,5 -28,6
Total Espanya 35.602 18.058 14.291 3.253 1,7 1,3 1,9 3,3

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

El volum de dipòsits i crèdits contrau el seu creixement al Ilarg
del 1992, en consonància amb una políticamonetària restrictiva.

Les dades sobre el volum de dipòsits del sectorprivat al siste
ma bancari relatives al segon semestre del 1992 refermen lamo
deració del creixement de períodes anteriors. Aquestamoderació
és un fenomen que es detecta tant a la província de Barcelona
com a Catalunya, a la província de Madrid i a tot Espanya, però
amb intensitats i ritmes diferents.

A la província de Barcelona, la variació entre el saldo a princi
pi i a final d'any ha representat un increment del 7,6 per cent, dos
punts per sota del 9,7 de l'any anterior.La reducció del ritme de
creixement és molt més elevada a la resta de Catalunya, que pas
sà d'un increment del 16,1 al 1991 a un molt més moderat 11,6
per cent al 1992. A la província de Madrid, la contenció també és
molt acusada, al contrari que al conjunt espanyol, amb un com

portament més proper al de Barcelona. En general, però, la tòni
ca dominant és de creixement més ajustat al de l'economia i a la
convergència de les taxes de variació,molt més pròximes a les

previsions del Banc d'Espanya i en clara consonància amb la fer
mesa de la políticamonetària.
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Quant al volum de crèdit atorgat al sector privat, també s'ob
serva unamoderació del creixement, però amb característiques
igualment diferenciables entre els àmbits geogràfics considerats, i
en especial si ho comparem amb les variacions del volum de di
pòsits. Així, a la província de Barcelona per extensió al total
deCatalunya- i alconjunt espanyol, el creixement del volum de
crèdit al llarg del 1992 ha estat superior al de dipòsits, contrària
ment al que ha succeït a la resta de Catalunya i a la província de
Madrid, àmbits en els quals l'augment del volum de dipòsits ha

superat el dels crèdits. El cas de Barcelona és ja una característi
ca pròpia dels darrers anys, en què sempre s'hamantingut un di
ferencial de creixement entre crèdits i dipòsits. Això no deixa de

ser un reflex de la forta concentració d'activitat productiva a la
regió metropolitana de Barcelona en relació amb la resta de Ca
talunya,més accentuada en els darrers anys per tal de finançar
les enormes inversions privades relacionades amb la modernitza
ció de teixitproductiu, l'activitat constructora i el fenomen olím
pic.

A partir de les evolucions del 1992 d'una i altramagnitud, s'en
dedueix l'evolució que ha seguit la ràtio Crèdits/dipòsits. Així, el
creixement per sobre de lamitjana a Barcelona i la contenció a la
resta de Catalunya iguala la relació a tots dos àmbits. A Madrid,
històricament amb un volum de crèdit superior al de dipòsits,
també disminueix lleugerament la ràtio i permet que la diferència
amb d'altres àmbits -en especial amb Catalunya- es redueixin.



Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Milers de milions de pessetes Variació (°/0)
Dipòsits/Oficina
(milions de ptes.)

Prov. Barcelona 7.364,0 7.373,5 7.549,9 7.647,2 7.924,0
Resta Catalunya 1.626,4 1.711,3 1.789,5 1.800,2 1.814,6
Total Catalunya 8.990,4 9.084,8 9.339,4 9.447,4 9.738,6

Prov. Madrid 8.590,1 8.882,8 8.976,1 8.959,5 9.116,5
Total Espanya 41.895,7 42.641,7 43.436,5 43.945,3 45.165,1

31-XII-1992/ 31-XII-19921

3,6 7,6
0,8 11,6
3,1 8,3

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

1.541,6 1.663,0
781,5 870,7

1.310,9 1.421,9

2.578,8 2.586,2
1.196,9 1.268,6

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
erritorial

Milers de milions de pessetes

31-XII-1991 31-111-1992 30-V1-1992 30-IX-1992 31-XI1-1992

Prov. Barcelona 5.269,2 5.287,6 5.467,4 5.716,4 5.991,1
Resta Catalunya 1.260,8 1.279,0 1.334,4 1.334,0 1.369,1
Total Catalunya 6.530,0 6.566,6 6.801,8 7.050,4 7.360,2

Prov. Madrid 9.176,4 9.169,1 9.315,7 9.450,7 9.644,6
Total Espanya 33.802,3 33.733,6 34.682,1 35.553,6 36.652,4

Variació (%)
31-XII-1992/ 31-XII-19911

- 31-

4,8
2,6
4,4

2,1
3:1

Crèdits/Oficina
(milions de pies.)

13,7
8,6

12,7

5,1
8,4

31-XII-1991 31-XII-1992

1.103,0 1.257,3
605,9 657,0
952,2 1.074,6

2.754,8 2.736,1
965,7 1.029,5

Continua a Barcelona la concentració d'oficines,mentre que a

Madrid n'augmenta elnombre, en especial de les caixes d'estalvi.

Aquests ajustaments també es reflecteixen en l'evolució del
nombre d'oficines en els diferents àmbits: a la província de Bar
celona s'ha reduït lleugerament el nombre d'oficines, fet que ha

permès un augment dels dipòsits i dels crèdits per oficina entre
principi i final d'any del 7,9 per cent respectivament. Aquesta re
ducció del nombre d'oficines ha estat especialment rellevant a
Barcelona ciutat en les caixes d'estalvi, que compta amb una den
sitat molt elevada d'oficines; els processos de fusió, conjuntament
amb un augment de la competència i les necessitats d'un control
de costos més exhaustiu, porten a desprendre's d'oficines amb
poca activitat o a concentrar les activitats de dues oficines prope
res en una de sola. A la resta de Catalunya, únicament es detecta
una reducció del nombre d'oficines de bancs, com a conseqüència
de la reestructuració arran de les fusions dels Central-Hispano
americano i, en menor grau, de Bilbao-Vizcaya, que inicià la con
centració d'oficines amb anterioritat.

Contràriament al que succeeix a Catalunya, a Madrid i la seva

província, igual com al conjunt de l'Estat, el nombre d'oficines de
bancs i caixes continua creixent. Val a dir,però, que a la capital
espanyola hi ha menys oficines per habitant que no pas a Barce
lona i que per tant les entitats hi tenen una rendibilitat per ofici
na moltmés elevada. Així, allí poden optar per obrir noves ofici
nes tot i disminuir la rendibilitat mitjana, de cara amillorar la
qualitat dels seus serveis i guanyar quota de mercat. En aquest
sentit s'hi palesa el fort dinamisme de les caixes d'estalvi en am

pliar llur cobertura territorial, amb un creixement pel 1992
d'aproximadament el doble que el de la banca.

Crèdits/dipòsits

Prov. Barcelona 0,716 0,756 5,7
Resta Catalunya 0,775 0,754 -2,7
TotalCatalunya 0,726 0,756 4,1

Prov. Madrid 1,068 1,058 -1,0
TotalEspanya 0,807 0,812 0,6

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

Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Milers de

de essetes

milions Números índex

(1986 = 100)

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

1986 363,7 2.164,7 100,- 100,-
1987 791,1 3.863,9 217,5 178,5
1988 592,5 2.568,6 162,9 118,7
1989 550,6 4.015,6 51,4 185,5

1990 498,8 3.761,9 137,1 173,8
lr. tr. 126,1 904,3
2n. tr. 157,9 1.064,0
3r. tr. 103,9 917,7
4t. tr. 110,7 876,0

1991 572,9 4.206,0 157,5 194.3

lr. tr. 148,1 1.149,5
2n. tr. 120,6 1.144,9
3r. tr. 89,7 896,5
4r. tr. 214,5 1.015,2

1992 466,5 4.497,7 128,3 207,8

lr. tr. 108,9 1.179,5
2n. tr. 173,0 1.046,6
3r. tr. 89,2 909,8
4t. tr. 95,3 1.361,8

Font: Borsa de Barcelona, Borsa de Madrid iBanco de España. Boletín Estadístico.
Diversos anys. Elaboració pròpia.

Variació (%) Barcelona Madrid

4t. tr. 1992/4t. tr. 1991 -55,6 34,1
2n. sem. 1992/2n. sem. 1991 -39,3 18,8

1992/1991 -18,6 6,9
1991/1990 14,9 6,9
1990/1989 -9,4 -6,3
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Toti les tensions delsmercats monetaris europeus, la borsa
espanyola tanca l'any amb un resultat moderadament positiu.

L'evolució delvolum efectiu de contractació al mercat borsari
espanyol durant el segon semestre del 1992 ha estat sensiblement
superior al registrat un any abans. Aquest comportament podria
semblar contradictori si només es pensa en l'evolució de les ex

pectatives i els resultats empresarials, clarament a la baixa a final
d'any. De fet, però, els augments de contractació s'han degut més
a la negociació de renda fixa que no pas a la renda variable, tot i
que aquesta també ha tingut una variació positiva.

Després de l'estiu i arran de les dues devaluacions de la pesse
ta, es produí un notable augment de la demanda de títols de ren
da fixa -especialment deute públic- per part del capital forani
que amb anterioritat havia protagonitzat un espectacular aban
donament de les seves posicions en pessetes. Aquest,juntament
amb la demanda dels fons d'inversió, foren factors que van fer
augmentar els volums de contractació almercat secundari.

Pel que fa a la renda variable, durant l'estiu -també com a

conseqüència de les dificultats del SME- es vaproduir una forta
davallada del nivell de les cotitzacions, fins al punt que la capita
lització de la borsa va disminuir aproximadament un 25 per cent
en poc més d'un trimestre.Aquest nivell de preus -més realista
en funció dels resulats i expectatives empresarials- ha facilitat la
recuperació delmercat a finald'any.

En conjunt, el 92 ha estat un exercici relativament positiu pel
mercat borsari, tant pel que fa als volums de contractació i les or
dres enviades, comal reajustament de cotitzacions que s'ha pro
duït, els quals, juntament amb les expectatives de descens dels ti
pus d'interès durant el primer trimestre d'enguany, fan que el 92
es miri amb esperança.

Quant a la borsa de Barcelona, la recuperació de quota és difí
cil amb les circumstàncies actuals, i per això són especialment re
llevants les mesures que s'han dut a terme o es duran a curt ter

mini com ara la regulació del nouprocediment operatiu que
permet que les ordres de contractació s'assignin al mercat on
s'han originat les operacions o la futura obertura del rotlle elec
trònic a Barcelona. De tota manera, la contractació de títols de
deute públic continuarà concentrant-se aMadrid i sembla que
únicament unamillora dels resultats empresarials i un augment
de la competitivitat dinamitzarà elmercat de renda variable. No
s'ha d'oblidar que aquest és un mercat que s'avança als canvis de
conjuntura i per això pot presentar un major dinamisme en èpo
ques de bones expectatives empresarials.



Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF*

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

5.729
42.351
70.097
70.567

148.024
319.093
214.633
324.031

336.423
593.948
684.884
603.438

753

3.324
4.116

4.081

6.284

11.891

6.462
8.458

7.413
10.779

14.447
12.998

555
5.863
6.864

5.752

11.919

20.552
15.575
19.411

27.037

69.415
51.890
37.378

* Elvalor nominal de cada contracteés de 10 milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració delmercat del MEFF.
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Variació (%)
Contractació

total Saldo viu

4t. tr. 1992/3r. tr. 1992
4t. tr. 1992/4t. tr. 1991
31-XII-1992/30-IX-1992
31-XII-1992/31-X11-1991

56,8
86,2

-

-

-

-

28,0
92,6

Les fluctuacions del tipus d'interès i les tensions al si del SME
mantenen un elevat volum de contractació als darrers mesos

del 1992.

Durant el darrer trimestre del 1992, el volum de contractació al
Mercat de Futurs esmantingué per sobre dels sis bilions de pes
setes, en la tònica dels dos trimestres anteriors. Les tensions de la
pesseta als mercats internacionals i al si del SME, acompanyades
de les dues devaluacions, així com l'enduriment de la política mo

netària per part de les autoritats espanyoles via augment del tipus
d'interès van provocar un fort increment de contractacions al
Mercat de Futurs durant el segon semestre, i especialment als
mesos de setembre i d'octubre.

Posteriorment, les dificultats que plantejavamantenir un tipus
d'interès elevat en comparació amb la majoria de països euro

peus a un termini mitjà -confirmades en gran part per lamode
ració de l'IPC a finald'any- y les necessitats per part dels grans
operadors dels mercats financers de cobrir-se de les fluctuacions
sobtades dels tipus d'interès, juntament amb el component espe
culatiu del mercat que esmanifestà especialment en moments

d'expectatives canviants, han mantingut el volum de negociació a

uns nivells molt elevats.

Amés, les tensions al si del SME a l'octubre -entre les dues
devaluacions de la pesseta- féu que elmarc alemany esdevin
gués encaramés la moneda de referència i que durant aquestmes
es registrés un augment de contractació de futurs en divises des
conegut fins aleshores. Lesmesures preses per part de les autori
tats monetàries espanyoles i alemanyes frenaren aquestes ten
sions i elnivell de contractació d'actius sobre divises dels mesos
posteriors tomà a un nivell més en consonància amb la resta de
l'any.
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III. Consum, comerç i preus





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
lr. tr. 55.761 14.429 41.332
2n. tr. 59.746 14.882 44.860
3r. tr. 45.424 13.301 32.123
4t. tr. 43.220 22.079 21.141

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

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.
Apartir del lr. tr. del 1988, les dades són facilitadesper la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

4r. tr. 1992/4t. tr. 1991 -8.0 3,1 -25,4
2n. sem. 1992/2n. sem. 1991 -7.5 13,0 -22,8

1992/1991 3,7 28,7 -8,6
1991/1990 -8,9 -4,9 -10,8

El bon nivell de matriculacions delprimer semestre permet de
cloure l'any amb resultats positius.

La contenció del consum privat -accentuada durant la tar
dor- i el refredament de les expectatives empresarials han estat

dos dels factores més importants que han incidit en la notable
contenció de les vendes de vehicles a tot l'Estat, i en concret a la
província de Barcelona.De fet, els segments més afectats han es

tat el de vehicles industrials -especialment camions- i les mo
tocicletes, que en els darrers anys havien registrat creixements
molt elevats. A més, hom hi ha d'afegir els efectes de l'encari
ment i la restricció creditícia coma estratègia per frenar l'aug
ment de la morositat.

Tanmateix, petitesmillores en alguns dels factors decisius que
han frenat el ritme de matriculacions -com ara les condicions de
finançament, un tractament fiscal més en consonància amb al
guns països de la CE i millores en les expectatives d'ingressos per
part dels consumidors, entre d'altres- podrien esdevenir el deto
nant d'una recuperació del mercat espanyol, que s'albira a partir
del segon semestre. En aquest sentit, tots els fabricants coincidei
xen a assenyalar Espanya comun mercat que encara presenta un

elevat potencial de creixement, puix que lamitjana de vehicles
per habitant encara està lluny del nivell d'altres països europeus.

Matriculació de vehicles a la província
de Barcelona (milers)
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IMIN 1989 = 1990 ME 1991 ee 1992

Evolució de la matriculació de turismes
a Barcelona

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: Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
4t. tr. 1992/4t. tr. 1991 -9,1
2n. sem. 1992/2n. sem. 1991 -9,0

1992/1991 0,4
1991/1990 -8,2

L'evolució de les matriculacions de turismes a Barcelona ha se
guit la mateixa tònica que la de laprovíncia i que la del conjunt
espanyol. I el segment de motocicletes i ciclomotors -que tingué
una gran expansió en anys anteriors- també ha vist frenar el rit
me de creixement. En conjunt, a més, el nombre de vehicles do
nats de baixa a la província al 1992 ha estat superior en quasi un
30 per cent al de l'any anterior, per la qual cosa l'increment net
de vehicles ha estat el més baix dels darrers sis anys. Aquest fet,
tot i les repercussions econòmiques que pugui tenir, pot afavorir
-especialment en el cas d'aglomeracions amb gran densitat de
circulació- una major utilització del transport públic i al mateix
temps unamillora de les condicions ambientals i de qualitat de
vida.
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Consum d'electricitat

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

Conie
•

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
lr. tr. 1.164,5 356,2 772,8 35,5
2n. tr. 1.108,1 342,4 730,6 35,1
3r. tr. 1.103,4 287,2 778,1 38,1
4t. tr. 1.140,0 287,7 811,8 40,6

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. 1.309,8 424,5 849,6 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

Font: Dades d'ENHER, FECSA iHECSA recollides i facilitades pel Servei d'Estadística
de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

4t. tr. 1992/4t. tr. 1991 13,8 19,4 12,7 -3,9
2n. sem. 1992/2n. sem. 1991 11,0 11,3 11,0 8,0

1992/1991 7,6 6,5 8,0 9,4
1991/1990 6,1 12,4 4,2 -6,3

Durant el mesos d'estiu esmantingué un bon ritme
de creixement del consum d'electricitat, afavoritpel conjunt
d'activitats generades pels Jocs. Aquest bon ritme continuà
alquart trimestre.

Durant el tercer trimestre del 1992, el consum d'electricitat tin
gué, en conjunt, un creixement del vuit per cent en relació amb el
mateix període de l'any anterior. Aquest increment és superior al
que hi hagué al primer semestre -un 4,5 per cent- i respon a un

conjunt de factors excepcionals que es conjuminaren durant
aquells tresmesos. La celebració dels Jocs Olímpics i dels Jocs

Paralímpics van atraure nombrosos visitants foranis, però també
van fer que molts dels residents romanguessin a Barcelona, tot
estant de vacances. Per aquestmotiu essencialment, el consum
domèstic d'electricitat esmantingué en un creixement superior al
d'altres mesos d'estiu d'any anteriors.
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Per altra banda, tot el seguit d'esdeveniments esportius van fer
que durant el període típicament vacacional esmantingués una
activitatproductiva d'excepció, sobretot comercial, de restaura
ció i hostelera. A més, molts establiments, un cop finalitzats els
Jocs, no van fer vacances i els que ho van fer, no les van allargar
com estiusanteriors. De fet, aquest és un fenomen que cada cop
es dóna més: reduir la concentració de vacances a l'estiu i distri
buir-les en dos o més períodes al llarg de l'any, tot i que el calen
dari escolar continuamarcant el període de vacances per ex
cel.lència. Totplegat, féu que al tercer trimestre el consum d'e
lectricitat per a usos comercials i industrials augmentés un 9,2 per
cent en relació amb elmateix període de l'any anterior.

Aquest nivell de consum que esmantingué durant l'estiu s'ha
perllongat durant el quart trimestre. En aquest cas, cal assenyalar
les condicions climàtiques que provocaren un augment del con
sum elèctric superior al d'anys anteriors, tant en usos domèstics
com en comercials-industrials. Tot i aquest factor decisiu, cal as
senyalar també que l'estructuraproductiva de Barcelona -més
flexible i competitiva que la d'altres àmbits territorials- ha po
gut afrontar la situació demenor creixement econòmic dels dar
rers mesos del 1992 amb unaposiciómés ferma i amb un menor
cost en termes de volum d'activitat. Aquests són factors que, en
conjunt, han contribuït amantenir aquest nivell de consum al
quart trimestre.

Finalment, quant al consum d'electricitat per tracció, durant
tot el període dels JJ00 el transport públic urbà es reforçà fins a

oferir un nivell de servei a la xarxa deMetro equiparable a la
d'un dia feinerd'hivern, tant en horaris com en freqüència de pas
de trens, a més d'entrar en servei el funicular de Montjuïc. A les
línies de rodalia de RENFE també es reforçà àmpliament el ser
vei. Totplegat, doncs, féu disparar el consum d'electricitat per a
tracció durant el tercer trimestre. Un cop acabat el període d'ex
cepció, el consum del quart trimestre ha retornat als nivells d'al
tres anys.



Consum de gasos

Consum de gasos a Barcelona

1981 1.802,3 100,- 2.716,1
1982 1.700,9 94,4 2.537,7
1983 1.821,2 101,0 2.609,1
1984 1.906,3 105,8 2.622,8
1985 2.024,4 112,3 2.793,9

1986 1.967,8 109,2 2.690,4
1987 2.083,6 115,6 2.754,1
1988 2.047,2 113,6 2.680,6
1989 2.141,9 118,8 2.735,0
1990 2.188,9 121,4 2.769,7

1991 2.525,4 140,1 n.d.
lr. tr. 910,5 n.d.
2n. tr. 717,1 n.d.
3r. tr. 377,8 n.d.
4t. tr. 520,0 n.d.

1992 2.626,0 145,7 n.d.
lr. tr. 971,9 n.d.

2n. tr. 732,0 n.d.

3r. tr. 389,7 n.d.
4t. tr. 532,5 n.d.

Font: Catalana de Gas, S.A.i Repsol-Butano, SA. Dades recollides pelServei d'Estadística
de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Gas canalitzat

4t. tr. 1992/4t. tr. 1991 2,4
2n. sem. 1992/2n. sem. 1991 2,7

1992/1991 4,0
1991/1190 15,4

Continua en augment el consum de gas canalitzat pel conjunt
del 1992.

Les dades referents al consum de gas canalitzat durant el
darrer trimestre del 1992 confirmen la desceleració de les taxes

de creixement, iniciada a principi d'any i que s'explica en gran
part per l'evolució atípica de l'any de referència. En efecte, des
présd'un any 1991 en què augmentà espectacularment el consum
—un 15,4 per cent en relació amb l'any anterior—, aquest s'ha
suavitzat al llarg del 1992, presentant pel conjunt de l'any un in
crement del quatre per cent.

Consum de gas canalitzat

(milions de tèrmies)
3000

2500

2000
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1000
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0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

En el segon semestre, la celebració dels JJ00 va fer que es

mantingués un ritme d'activitat excepcional durant els mesos

d'estiu i que nombrosos residents romanguessin a la ciutat, a més
d'una major vinguda de turistes, amb el consegüent augment del
consum. Per altra banda, l'evolució moderada del quart trimestre
vemarcada per la contenció de l'activitat productiva, en especial
la industrial, tant de grans centres com de petites indústries o ta

llers d'àmbit local. Així, el creixement del consum en aquest
darrer trimestre en relació amb el mateix període de l'any ante

rior és del 2,4 per cent.

Amb tot, cal tenir present que durant el període de referència
—el quart trimestre del 1991—, el creixement interanual fou de
l'ordre del 20 per cent, i que per tant desvirtua en part l'incre
mentmoderat del 2,4 per cent. Així, els resultats dels darrers me

sos del 92, tot i la moderació de l'activitat econòmica, són prou
inustratius del nivell d'activitatmantinguda pel teixitproductiu
de la ciutat, com així homostra l'evolució d'altres indicadors,
comara el consum d'electricitat per a usos comercials i indus
trials o el tràfic de mercaderies pel port.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

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.

458.000
453.600
462.700
500.406

542.221
581.909
604.896
625.793

656.371
165.664
171.218
146.265
173.224

675.215
173.347
172.563
152.355
176.950

100,0
99,0
101,0
109,3

118,4
127,1
132,1
136,6

143,3

147,4

254,4
253,3
262,9
286,2

313,2
340,3
358,5
376,3

399,4

410,2

milers de tones

250

200

150

100

50

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

ffi 1989 = 1990 1 1 1991 1992

Font: Dades facilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració pròpia apartir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (%)

4t. tr. 1992/4t. tr. 1991 2,2
2n. sem. 1992/1n. sem. 1991 3,1

1992/1991 2,9
1991/1990 4,9
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Elmanteniment d'una taxa de creixement elevada és un reflex
del dinamisme del terciari.

El volum d'escombraries domiciliàries recollides a Barcelona
durant el quart trimestre del 1992 confirma la tendència del con
junt de l'any cap a una taxa de creixement més suau.Tanmateix,
el fet que l'increment del 1992 en relació amb l'any anterior en
cara sigui del 2,9 per centmostra que la ciutat es manté com un

pol d'atracció d'activitat terciària, principalment comercial i de
restauració, de gran envergadura. No cal oblidar que sota l'epí
graf d'escombraries domiciliàries, a més de les escombraries ge
nerades per les unitats familiars, també s'hi inclouen les genera
desper la majoria dels establiments comercials i del terciari en
general —botigues, establiments alimentaris, d'hostalatge i de
restauració—, a més de la petita indústria urbana.

Dins de l'any, cal assenyalar el repunt del període d'estiu, coin
cidint amb la celebració dels JJ00 i l'increment de visitants i de
residents que va comportar. Aquest augment puntual del volum
d'escombraries s'ha vist reforçat pel fet que cada cop es concen

tren menys totes les vacances en el període d'estiu i pel fet també
que gran part dels barcelonins que feien vacances durant els jocs
optaren per romandre a la ciutat.



Fira de Barcelona

Fira de Barcelona. Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (2n. semestre 1992)

Superfície
contractada Expositors directes Expositors representats

Gaudí Home Bianual 4.736 81 10 91 8.283
Gaudi Dona Bianual 2.404 58 13 71 7.219

Sonimag Biennal 28.276 186 8 194 40 301 341 285.700

Expohogar Anual 31.050 695 37 732 115 753 868 28.355

Expotrónica Biennal 8.642 158 55 213 54 630 684 28.773

Expominer Anual 2.000 68 23 91 15.269
FER - Fira Espanyola
del Recreatiu Anual 5.383 103 7 110 29 3 32 12.306

Mostra de Teixits Bianual 7.190 219 111 330 14.037

Barnajoia Anual 9.077 292 36 328 67 126 193 7.462

Eurosurfas Biennal 5.376 126 10 136 14 107 121 6.944
Mercat Vehicles
d'Ocasió Anual 7.454 58 58 21.529
Saló Internacional

del Caravaning Anual 19.261 96 5 101 160 42 202 46.884

Nivàlia Anual 1.424 54 3 57 34 19 53 31.721
Saló Nàutic
Internacional Anual 38.548 398 14 412 1.030 164.096
Saló de la Infància
i de la Joventut Anual 34.218 82 82 207.356

Total 2n. semestre 205.039 2.674 332 3.006 513 1.981 3.524 885.934

Total lr. semestre 228.014 3.547 486 4.033 3.809 3.189 7.217 789.545

Total 1992 433.053 6.221 818 7.039 4.322 5.170 10.741 1.675.479

Font: Elaboració pròpiaamb dades facilitadespel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona. Dades provisionals.

Amb un calendari atípic a causa de la celebració dels Jocs,
laFira de Barcelona manté elnivell d'activitat d'anys anteriors.
Augmenta el nombre d'expositors nacionals representats.

El calendari de laFira de Barcelona durant el 1992 s'ha vist
afectat per un canvi de dades en relació amb altres anys a causa

de la celebració d'algunes proves dels Jocs Olímpics en el recinte
firal de Montjuïc, que han fet que no se celebrés cap saló des de
mitjan de maig fins al setembre. Tot i aquestes limitacions de ca

lendari, s'han celebrat els certàmens previstos i, en conjunt, s'ha
mantingut el nivell d'activitat d'altres anys.

Al segon semestre han destacat, per la seva importància quant
a superfície ocupada i nombre d'expositors, la celebració de Soni
mag, d'Expohogar i d'Expotrónica-tots tres de caràcter bien
nal-; del Saló Nàutic Internacional i del Saló Internacional del
Caravaning -ambdós de periodicitat anual-, a més dels salons
sobre moda i teixits que tenen lloc cada semestre.

Pel que fa al nombre i característiques dels expositors, conti
nua la tendència de períodes anteriors a disminuir el nombre
d'expositors directes i augmentar els representants, com a conse

qüència dels canvis en el món empresarial quant a concentració i
fusió d'empreses i per la política de reducció de costos que apli
quen moltes empreses. Aquest és un procés que presumiblement
continuarà els pròxims anys.

Dins de l'actual marc de creixement de la competència, les fi
res no n'estan exemptes, i no només a nivell europeu sino també
dins d'Espanyamateix. En aquest sentit, és de destacar l'opció de

laFira de Barcelona de coordinar-se amb d'altres celebracions i
especialitzar-se en determinats sectors. La decisió que Sonimag
passi a ser biennal i comparteixi calendari amb Berlín n'és un
bon exemple, com també ho és l'ampliació del recinte firal que
permetrà d'oferir als expositors superfíciesmés amples a uns

preus competitius i aprofitar les sinergies produïdes amb la cele
bració almateix temps de diversos salons complementarisentre
ells, com fou el cas d'Alimentària i Intervin o comho seran l'any
vinent Expoquímia i Equiplast.

De cara al 1993, la Fira comptarà amb un calendari d'excepció,
ja que Barcelona acollirà la major concentració de certàmens

dels darrers dotze anys, per la coincidència de salons triennals i
quatriennals, a més dels de periodicitat anual i biennal. Dins d'un
any marcat per la crisi, l'activitat firal podràmillorar algunes ex

pectatives empresarials mancades d'optimisme.
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Preus de consum

Índex general de preus de consum (1983 = loo) (Barce ona/Espanya)

Gener 115,7 128,4 137,5 145,0 153,5 166,1 179,7 195,6
116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8 170,6 180,8

Febrer 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1 167,6 179,1 197,5
117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8 170,4 182,0

Març 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7 168,4 179,3 197,6
117,9 128,1 136,1 142,2 150,8 161,4 170,9 182,7

Abril 118,6 129,7 139,1 144,6 154,3 168,3 179,1 197,3
119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8 171,3 182,5

Maig 118,3 130,2 139,4 144,9 155,1 168,3 180,7 197,5
119,5 128,8 136,3 141,6 151,5 161,8 171,8 182,9

Juny 118,5 131,2 139,6 145,0 156,2 169,1 181,3 198,6
119,3 129,9 136,3 142,2 152,4 162,3 172,3 182,9

Juliol 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5 170,8 183,1 198,8
120,0 131,3 137,7 144,1 154,8 164,4 174,4 183,5

Agost 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9 171,1 182,3 199,7
120,2 131,6 137,6 145,6 155,2 165,2 175,1 185,2

Setembre 121,0 134,3 142,2 149,3 161,5 173,6 185,1 202,6*
121,5 133,0 138,9 146,8 156,9 166,9 176,5 186,7*

Octubre 122,0 134,6 143,4 150,1 162,0 175,9 186,3 202,7*
122,1 133,5 139,7 147,0 157,4 168,4 177,6 186,8*

Novembre 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2 175,6 189,5 203,8*
123,0 133,2 139,4 146,9 157,7 168,2 177,9 186,9*

Desembre 124,2 136,2 144,2 151,8 164,0 176,2 192,6 203,8*
123,6 133,8 139,9 148,1 158,3 168,6 178,0 187,5*

* Dadesprovisionals.
Font: INE.

Diferènciamensual Barcelona-Catalunya
-1991 1992

Gener 0,3 0,2 0,3 0,0 0,7 0,2
Febrer 0,1 0,1 -0,1 0,3 -0,2 0,1
Març -0,1 -0,1 -0,0 0,2 0,1 0,1
Abril -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,1 0,3
Maig 0,1 -0,0 0,1 -0,4 0,3 -0,3
Juny 0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,5
Juliol -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4
Agost 0,1 -0,1 0,4 0,2 -0,2 0,2
Setembre -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0
Octubre -0,2 0,4 -0,1 -0,1 0,1 -0,3
Novembre 0,3 0,1 0,5 0,2 1,2 0,4
Desembre 0,1 0,1 0,1 -0,0 0,8 0,0
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Evolució (/o) Barcelona Madrid Catalunya Espanya
des. 1992/des. 1991 6,2 5,8 5,4 5,4
des. 1991/des. 1990 9,3 5,1 6,8 5,5
des. 1990/des. 1989 7,4 6,2 7,3 6,5

Barcelona aconsegueix reduir substancialment el seu diferencial
amb Catalunya i Espanya, i tanca l'any amb la taxad'inflació més
baixa dels darrers quatre anys.

L'evolució de PIPC de Barcelona al llarg del 1992 ha seguit
una tendència similar a la del conjunt espanyol i a la de Catalu
nya. Amb aquest fet s'esborra -sembla que de forma definiti
va- eldiferencial que mantenia la ciutat des de mitjan de l'any
1991, causat en gran part per la pressió que la preparació i la ce

lebració dels Jocs vaprovocar sobre l'estructura productiva de la
ciutat i especialment sobre el seumercat immobiliari.

En aquest context doncs, cal ressaltar que en tancar l'any
aquest diferencial s'ha reduït a vuit dècimes tant en relació amb
Catalunya com amb Espanya, després d'estar durant els primers
nou mesos per sobre dels dos punts i gairebé dels tres, respectiva
ment. De fet, ja s'esperava que aquest diferencial es reduís consi
derablement, ja que fins a l'octubre, la taxa interanual de Barce
lona ha estat arrossegant la forta puja dels mesos de novembre i
desembre del 91, i que per tant era previsible una reducció signi
ficativa a final d'any. Amb tot, cal reconèixer que un cop esmor

teïda la pressió a l'alça derivada dels Jocs i també de l'increment
fins a un 15 per cent de PIVA i l'alça també d'alguns impostos es
pecials, l'activitat econòmica de la ciutat ha retornat a una situa
ció més normalitzada i la contenció de la inflació s'ha fet palesa,
com ho mostra el fet que l'evolució acumulada del quart trimes
tre -un 0,9 per cent-hagi estat inferior a la d'anys anteriors i
quasi idèntica a la de Catalunya.



IPC taxa interanual 1988-1992 (%)
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A Barcelona, com a la resta d'àmbits territorials, ha estat l'evo
lució dels preus dels productes alimentaris el que ha permès de
tancar l'any fins i tot per sota de les previsions inicials, a més
d'una contenció de preus motivada per una contracció de la de
manda i un menor creixement econòmic. Habitatge i medicina,
però, continuen essent dos components que pressionen clarament
a l'alça i que han tingut a Catalunya —encara amb dades provi
sionals— increments superiors a l'onze per cent anual.
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IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Embarcades Desembarc.

= 00)
1980

1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987
1988
1989

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.

115,9
133,1
132,1
150,0
145,0

134,6
121,4
113,9
112,0
114,1

98,0

95,9

97.3

104,1
108,5
112,1
117,2
106,1

108,2
111,1
110,5
122,9
123,6

131,5

135,6

135,1

Embarcades Desembarc.

6.348
7.289
7.234
8.215
7.940

7.372
6.650
6.236
6.136
6.248

5368
1.334
1.393
1.302
1.339

5.253
1.084
1.407
1.372
1.390

5330
1.185
1303
1314
1.528

10.017
10.442
10.796
11.282
10.215

10.413
10.693
10.642
11.828
11.896

12.669
3.487
3.326
2.737
3.119

13.059
3.615
3.538
2.568
3.339

13.008
3.620
3.582
2.662
3.144

Font: PortAutònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Càrrega general Líquids adoll Dolls sòlids

Embarcad Embarcades Desembarc. Embarcades

milers de tones

De14,alc•

2.843
3.072
3.302

3.628
3.892

3.967
3.475
3.646
3.819
3.903

3.627
863
984
896
884

3.761
778
961

1.007
1.016

4.257
944

1.057
1.049
1.208

1.469
1388
1.473
1.517
1.634

1.953
2.113
2.343
2.649
3.069

2.817
689
792
679
657

2.988
686
807
717

779

3.343
797
980
808
759

372
227
291
259
346

247
374
359
400
418

448
118
120

89
121

417

95
119
91
112

388
87
76
103
122

5.763
5.746
5.210
5.531
5.064

5.439
5.641
5.949
6.339
6.677

6.990
1.979
1.716
1.542
1.753

7.209
1.964
1.953
1.404
1.889

7.140
2.039
1.889
1.383
1.828

3.133
3.990
3.641
4.328
3.702

3.158
2.801
2.231
1.917
1.927

1.293
353
289
317
334

1.075
211

327
274
263

684
153
171
161
197

2.785
3.308
4.113
4.234
3.517

3.021
2.939
2.348
2.840
2.150

2.857
819
818
511
709

2.862
965
779
447

671

2.525
784

713
471
557

Variació (%)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

4t. tr. 1992/4t. tr. 1991

Total 9,9 -15,5 31,3 -5,8 -19,5 -1,6
Càrrega General 18,9 -5,9 34,5 -2,5 -7,2 -1,4
Líquids adoll 9,3 60,7 -9,8 -3,2 -17,4 2,5
Dolls sòlids -24,7 -43,8 59,4 -17,0 -52,8 -11,4

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 adoll -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

El port de Barcelona es consolida com el primer
de laMediterrània en contenidors. S'aferma la seva dimensió
internacional cada cop més especialitzada en el tràfic amb
l'Extrem Orient.

El tràfic de mercaderies pel port de Barcelona durant el 1992
ha estat lleugerament per sobre dels 18,3 milions de tones.

Aquest volum se situa a un nivell molt similar al de l'any
anterior, amb un increment de 25.000 tones. Del tràfic total, més
d'un 70 per cent ha estat d'entrada i quasi un 30 per cent, de sor
tida.D'entre les mercaderies que s'han descarregat, un 21 per
cent han provingut de ports espanyols i quasi un 79 han estat im
portacions. I de les embarcades, aquestes s'han distribuït de for
ma més equitativa entre les destinades a ports espanyols -un 42

per cent- i les destinades a exportacions -un 58 per cent. Per

altra banda, si diferenciem el tràfic total entre cabotatge iexte
rior, veiem que el port de Barcelona es va especialitzant cada cop
més amb el tràfic internacional, i any rera any aquest va prenent
lloc al de cabotatge. A11992el tràfic internacional ha representat
un 72,7 per cent del total, contra un 60,2 per cent de tot just tres
anys enrera. En aquest sentit, val la pena destacar la importància
de les línies amb ExtremOrient, amb un gran potencial de crei
xement, zona en laqual el port de Barcelona està prenent un im
portant protagonisme com a porta d'entrada a Europa de pro
ductes elaborats o semi-elaborats provinents de països asiàtics.
Per altra banda, la creixent importància del tràfic internacional
també ve afavorida per la internacionalització delcomerç, i per la
progressiva desaparició de la majoria d'aranzels.Almateix
temps, lamillora que ha experimentat en el darrer lustre la xarxa
de carreteres i autovies al conjunt de l'Estat fa que el transport
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Distribució a escala dels grans agregats del tràfic de mercaderies (1992)

Cabotatge
(27,3)

Exterior
(72,7)

Embarcada

(29,1)

10.4

18.6

Desembarcada

(70,9)

1.4

14,9

Líquids a doll (41,1) Dolls sòlids (17,5) III Càrrega general (41,4)

marítim de cabotatge perdi competitivitat en relació amb el
transport terrestre, iquedi únicament amb un paper rellevant
amb el tràfic de dolls —especialment entre ports on hi ha ubica
des refineries de petroli— i amb el tràfic insular per a tot tipus de
productes.

A més, en el cas de Barcelona, també hem de considerar que el
tràficportuari de Catalunya—que fins i tot abraça una zona d'in
fluència més àmplia i amb potencial per eixamplar-se— es distri
bueix entre el port de Tarragona—fortament especialitzat en tot

tipus de dolls— i el de Barcelona, dedicat principalment al tràfic
de productes acabats o semi-elaborats, la majoria dels quals es
manipula amb contenidors.De fet, com és previsible que succeei
xi, si continua llur especialització, no ha d'estranyar que Barcelo
na pugui perdre volum de tràfic de dolls que es compensaria per
un increment de la Càrrega General, de més alt valor afegit i ge
neradora de més riquesa. Amb la importància creixent del co
merç asiàtic, el port de Barcelona es pot convertir en la porta
d'entrada no només de tot Espanya, sinó fins i tot de Portugal i
de gran part del sud francès, a més de ser un centre de redistribu
ció amb ports de la categoria de Marsella, de Gènova i de Valèn
cia, que són els ports que actualment competeixen amb el de Bar
celona per a aquest tipus de mercaderies.
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De fet, la política dels darrers anys per ser un port altament
competitiu en Càrrega General ja s'ha traduft aquest any amb el
fet d'aconseguir de ser el primer port de la Mediterrània quant a
tràfic de contenidors, superant així els seus més directes competi
dors mediterranis. A més, el recent anunci de disminució de
preus permet afrontar aquest nou lideratge amb força optimisme,
tot i l'actual moment de refredament econòmic.

La mercaderia embarcada presenta una Ileugera evolució a l'alça
gràcies aldinamisme exportador de la Càrrega General.

Del conjunt de la mercaderia embarcada al llarg del 1992
—prop d'un 30 per cent del tràfic total—, únicament la Càrrega
General presenta unaevolució positiva en relació amb el nivell
de l'any passat. Dels Líquids a doll, només els Productes químics
han augmentat, i ho han fet de forma impressionant: 172.000 to

nes contra només 68.000 del 1991. Aquest increment, a més, s'ha
donat tant en les sortides de cabotatge com en les exportacions.
Tanmateix, la caiguda del conjunt d'Olis i greixos—el segon epí
graf més rellevant dels líquids a doll embarcats— i del conjunt de
Altres líquids a doll no compensen aquesta puja.



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (1992)
,..„.. Valors absoluts (to

_

DesemEmbarcades , Desemb

Il lir
...Çabota e

Líquids a doll 148.862 239.612 1.897.527 5.241.118 6,64 7,76 68,60 51,18

1. Gas natural 25 127 0 3.475.435 0,00 0,00 - 33,94
2. Gas butà propà 94.627 19 23.297 51.042 4,22 0,00 0,84 0,50
3. Resta derivats petroli 21.968 1.190 1.734.619 886.102 0,98 0,04 62,68 8,65
4. Productes químics 29.833 142.218 138.127 424.508 1,33 4,60 4,99 4,15
5. Olis i greixos 2.089 94.898 19 78.279 0,09 3,07 0,00 0,76
6. Altres 320 1.160 2.465 325.752 0,01 0,04 0,09 3,18

Dolls sòlids 443.137 240.488 249.458 2.275.828 19,77 7,79 9,01 22,22

7. Ciment i clínker 373.910 310 169.460 300.117 16,68 0,01 6,12 2,93
8. Llavors i grans 16.893 4.415 6.286 1.318.574 0,75 0,14 0,23 12,88
9. Potassa 27.887 199.285 0 60 1,24 6,45 - 0,00

10. Adobs i fosfats 11.050 5.522 275 25.052 0,49 0,18 0,01 0,24
11. Productes minerals 1.270 7.761 32 363.623 0,06 0,25 0,00 3,55
12. Ferralla 3.244 286 19.868 117.835 0,14 0,01 0,72 1,15
13. Altres 8.883 22.909 53.537 150.567 0,40 0,74 1,93 1,47

Càrrega general 1.649.083 2.608.397 619.568 2.723.755 73,58 84,46 22,39 26,60

14. Envasos i contenidors 142.668 939.507 156.548 430.526 6,37 30,42 5,66 4,20
15. Productes siderúrgics 48.961 325.030 996 321.978 2,18 10,52 0,04 3,14
16. Sabons i detergents 68.306 15.822 419 6.383 3,05 0,51 0,02 0,06
17. Productes químics envasats 89.730 249.555 2.009 118.577 4,00 8,08 0,07 1,16
18. Material construcció 91.533 162.982 5.771 53.262 4,08 5,28 0,21 0,52
19. Vehicles,maquinària i accessoris 52.062 177.975 5.618 205.203 2,32 5,76 0,20 2,00
20. Vehicles usats 356.777 53.962 342.116 24.875 15,92 1,75 12,36 0,24
21. Begudes 93.223 56.544 379 12317 4,16 1,83 0,01 0,12
22. Fruites 20.346 11.480 47.073 66.714 0,91 0,37 1,70 0,65
23. Pinsos i farines 62.846 12.922 2.110 73.628 2,80 0,42 0,08 0,72
24. Peix i conserves 16.132 33.981 1.662 107.970 0,72 1,10 0,06 1,05
25. Cafè 2.908 8.413 107 114.365 0,13 0,27 0,00 1,12
26. Altres productes alimentaris 240.997 92.159 15.398 206.717 10,75 2,98 0,56 2,02
27. Tabac 4.435 3.110 1.162 9.640 0,20 0,10 0,04 0,09
28. Teixitsi filats 5.634 24.944 259 82.934 0,25 0,81 0,01 0,81
29. Cotó i cuirs 286 11.863 798 130.666 0,01 0,38 0,03 1,28
30. Fusta i derivats 8.474 10.237 943 115.247 0,38 0,33 0,03 1,13
31. Paper i cartró 15.305 100.361 10.609 71.576 0,68 3,26 0,38 0,70
32. Altresmercaderies 328.460 317.280 25.591 571.177 14,66 10,27 0,92 5,58

Total 2.241.082 3.088.497 2.767.553 10.240.701 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

El creixement de les importacions de Càrrega General revela
el creixent graud'internacionalització de l'àrea d'influència
econòmica del port.

Quant a les importacions de Càrrega General, aquestes han es

tat, pel conjunt de l'any, de més de 2,7 milions de tones, amb un

increment en relació amb l'any anterior de115,6per cent. Aquest
increment, però, si bé fou fort al primer semestre, disminuí al ter
cer i fins i tot als darrers mesos -coincidint amb les dues deva
luacions de la pesseta- ha estat lleugerament per sota del mateix
període de l'any anterior.

D'entre els epígrafs més importants, assenyalem l'evolució cla
rament positiva dels Productes químics, de Vehicles imaquinària,
els Productes alimentaris i de Teixits i filats, tots quatre amb in
crements en relació amb l'any anterior entre un 18 i un 35 per
cent. En aquest sentit, ressaltem la creixent obertura del mercat
de vehicles i l'auge dels països asiàtics en el sector tèxtil i de con

fecció.
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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
Avion

terio

I,

•

ers)

le=r
Mer 'enes (tones),

111.111F r or Interna
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

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollidespel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Passatgers Mercaderies

3r. tr. 199213r. tr. 1991

Total 15,4 34,4
Interior 10,8 19,5
Internacional 22,3 48,6
Pont aeri 23,8 -

4t. tr. 1992141. tr. 1991

Total 0.4 12,8
Interior -2,8 14,6
Internacional 6,1 11,1
Pont aeri -4,2 -

1992/1991

Total 11,8 7
17,4

Interior 7,2 12,8
Internacional 19,8 25,2
Pont aeri 14,6 -
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Usuaris del pont aeri (milers)
11~111111MINI=HIMINMIN

lr. tr. 356,9 379,6 507,6 421,4 556,9
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.

La celebració dels Jocs disparà el trànsit de passatgers i el tràfic
de mercaderies. A finald'any, el trànsit internacional continua
a l'alça.

Si durant el primer semestre del 1992 el trànsit aeri es recuperà
dels baixos nivells de l'any anterior,al tercer trimestre va batre
rècords. En efecte, el conjunt d'esdeveniments olímpics va arros
segar un moviment de passatgers --tant de la família olímpica
com de turistes- molt superior a qualsevol altre estiu: un incre
ment de 400.000 passatgers en relació amb el mateix període de
l'any anterior, lamajoria dels quals provingué de vols internacio
nals, fins assolir un total de tres milions de passatgers al tercer
trimestre i fins a superar per primer cop la xifra de deu milions
de passatgers anuals.

Si diferenciem entre trànsit interior i internacional, l'augment
més rellevant del tercer trimestre fou a l'internacional, tant en
termes absoluts com relatius: prop de 250.000 passatgers de més,
que van representar un increment superior al 50 por cent en rela
ció amb el tercer trimestre del 1991, propiciat per l'obertura de
noves línies directes i per un increment notable del nivell d'ocu
pació per avió.



Trànsit de passatgers per l'aeroport de Barcelona
(milions de viatgers)
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78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

• Interior LII Internacional

Quant al trànsit durant el quart trimestre, aquest presenta un

creixementmolt moderat en relació amb el mateix període de

l'any anterior.No obstant això, cal destacar que el trànsit inter
nacional continua en una tònica a l'alça, al contrari de l'interior,
en el qual el pont aeri ha reduït el seu nombre de passatgers en

comparació amb el mateix període del 1991. Les necessitats de
contenció de costos i les millores en telecomunicacions propicien
que es limiti la necessitat de desplaçar-se físicament per motius
de negoci, o si aquests desplaçaments es realitzen, que moltes
empreses considerin l'alternativa del ferrocarril o d'altres mit
jans, en especial en un període en què cal apostar per unamillora
de competitivitat en tots els fronts.

Pel que fa al tràfic de mercaderies, es confirma el creixement
continuat de l'internacional i que supera per segon any consecu
tiu el tràficinterior. De fer, aquest darrer s'ha mantingut als úl
tims anys al voltant de les 30/35.000 tones, i encara roman per so
ta dels màxims de la dècada del setanta.Òbviament, la
competència creixent amb temps i preu d'altres mitjans de trans
ports força aquest estancament.

El cas del tràfic internacional de mercaderies és ben diferent:
l'increment continuat dels del 1986—amb l'excepciódel fre del
1991— denota la creixent internacionalització del teixit productiu
de l'àrea econòmica de Barcelona. L'augment del 25 per cent que
s'ha donat al 1992 en relació amb l'any anterior —tot i estar re

forçat per la celebració dels JJ00— així ho demostra. I aquest
increment ésmés rellevant encara si es tenen en compte les limi
tacions físiques de la terminal de càrrega, que podria condicionar
en un futur no gaire llunyà les possibilitats d'expansió.

Tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona
(milers de tones)
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Interior Internacional

La gran afluència de visitants als darrersmesos de l'Expo dispara
el moviment de passatgers a l'aeroport de Sevilla.

Si el trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat va sobrepassar
els deu milions de viatgers, el de Sevilla, gràcies a l'Expo, vaba
tre tots els rècords de creixement. Així, a la capital andalusa es

registrà pel conjunt del 1992 un total de més d'1,8milions de viat
gers, un milió i escaig dels quals es concentrà al tercer trimestre.
En aquests mesos d'estiu, elnombre de passatgers quasi esmulti
plicà per tres. En concret, fou a l'agost i al setembre quan el
nombre de visitant a l'Expo creixé més, en gran part gràcies a l'a
fluència de catalans durant el pont de l'onze de setembre i per la
Mercè. Molt d'ells s'hi desplaçaren en avió. Un cop acabada l'Ex
po, el volum de passatgers a l'aeroport de Sevilla ha retomat a
unes taxes de ceixement més moderades.

A Sevilla, pel caràcter excepcional de l'Expo, gran part dels
vols foren de línies no regulars —més d'un 22 per cent durant els
mesos en què durà l'esdeveniment. L'aeroport de Madrid es veié
afavorit per ser punt d'arribada de nombrosos vols intercontinen
tals, tant amb destinació a lapròpia ciutat com a altres aeroports
espanyols. El volum de passatgers del pont aeri durante els me
sos d'estiu—un increment del 24 per cent en relació amb elma
teix període de l'any anterior— així ho denota. Pel conjunt del
1992, el pont aeri superà per primera vegada els dos milions de
passatgers, un 21 per cent del total del trànsit a l'aeroport.
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Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers)

Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla

València

Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
València

1.741
278

2.681
746
362

1.604

208

2.354
602

308

137
70

327
144

54

1.317
114

2.598
273
161

1.144

95
2.340
157
134

173
19
257
116
27

3.057
393

5.279
1.019
524

15,5
9,9

12,7
127,4
5,8

57,9
7,4

100,-
19,3
9,9

1.406
250

2.177
376
282

1.354
221

2.043
328

255

53
29
134

48

27

874

77

2.041
130

95

815
74

1.932
74

86

59
3

109
56
10

2.280
327

4.218
506
377

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

54,0
7,8

100,-
12,0
8,9

Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (1992) (milers)

Barcelona

Bilbao
Madrid
Sevilla
València

Alacant
Eivissa
Gran Canaria
Lanzarote

Màlaga
Palma Mall.
Tenerife Sud

6.123
1.035
9.619
2.165
1.240

810
872

2.674
1.003
1.509
3.595
1.852

5.754 369
861 174

8.808 811
1.850 315
1.104 136

697 114

784 88
2.369 305
725 278

7.357 152
2319 1.276
864 988

3.913
346

8.477
657
450

1.968
1.682
4.043
1.840
3.355
8.265
4.489

3.533 380
299 47

7.819 658
396 261
397 53

260 1.708
46 1.636

139 3.904
1 1.839

917 2.438
412 7.853
137 4.352

' Variació sobre mateix període any anterior.

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

10.036
1.381
18.097
2.822
1.690

2.779
2.554
6.716
2.842

4.864
11.860
6.341

12,0
17,2
12,7
69,3
14,2

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

55,5
7,6

100,-
15,6
9,3

15,4
14,1
37,0
15,7
26,9
65,5
35,0

Per la seva banda, Bilbao iValència mantingueren, pel conjunt
de l'any,un creixement del nombre de viatgers elevat: un disset i
un catorze per cent respectivament sobre les dades de
l'any anterior. En ambdós aeroports elmajor creixement en ter

mes relatius fou en el nombre de passatgers de vols internacio
nals regulars, en un contextd'obertura de mercats i de projecció
econòmica d'ambdues àrees metropolitanes.

Al quart trimestre es comença a detectar en tots els aeroports
els efectes d'un menor creixement econòmic i la finalització dels
esdeveniments excepcionals. Amb tot, cap dels cinc aeroports
considerats redueix el seu nombre de passatgers, i en tots ells
continua creixent en nombre de viatgers de vols internacionals,
sempre en relació amb el quart trimestre de l'any anterior. Quant
als vols interiors, aquests tenen una evolució més irregular, con
dicionada en gran part per la competència d'altres mitjans de co
municació: l'AVEentre Madrid i Sevilla, la millora dels trens de
llarg recorregut, així com la millora i ampliació de la xarxa d'au
tovies espanyola.
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El 1992 ha estat un bon any pels principals aeroports turístics, en
especial Canàries que manté un ritme de creixement sostingut.

Pel conjunt de l'any 1992, els principals aeroports turístics han
tingut un creixement important. En especial a Alacant iMàlaga,
que foren dos dels grans aeroports més afectats per la crisi del
Golf. A Canàries, esmanté un creixement sostingut, gràcies a
unapromoció important, tant a nivell nacional com internacio
nal, i en especial hi destaca el dinamisme dels aeroports de les
illes que no són capital -sobretot Lanzarote i Fuerteventura.

En el cas de les Illes, tot i el creixement en relació amb l'any
anterior del nombre de passatgers, aquest ha estat més moderat
que a altres aeroports. En aquest cas, l'estreta relació entre Cata
lunya i l'arxipèlag s'ha vist alterada per la celebració dels Jocs
Olímpics, que pot haver fet decidir alguns turistes a romandre a

Barcelona durant els dies de competició i acabar llurs vacances
en altres indrets que no fossin les Illes.



Transport públic urbà i de rodalia

Moviment registrat a la zona de rodalia de RENFE

1989

1990
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1991
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

2n. tr.

7.155,3

8.845,2
1.809,3
2.313,4
2.567,2
2.155,3

10.386,8
2.156,6
2.614,4
2.940,0
2.675,9

2.569,8
2.883,2

2.823,7

3.577,6
856,4
911,7
783,4

1.026,2

3.960,3
973,5
962,2
908,2

1.116,4

1.127,6
1.128,7

1.955,2

2.457,8
606,3
619,5
541,2
690,8

2.675,7
663,5
621,1
546,8
776,7

792,6
776,9

3.731,4

4.898,9
1.123,2
1.225,8
1.080,6
1.469,3

5.594,0
1.465,3
1.366,2
1.137,7
1.624,8

1.562,7
1.478,0

Viatges registrats als Ferrocarrils
de la Generalitat

1989

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.

7.903,8

8.350,4
2.171,8
2.166,1
1.774,6
2.238,0

8.864,4
2.159,0
2.323,1
1.874,9
2.507,4

9.127,1
2.469,5
2.304,4
1.979,0
2.374,2

16.053,6

17.058,8
4.593,5
3.794,5
3.213,6
5.457,3

17363,4
4.423,9
4.111,6
3.337,1
5.490,8

17.353,7
4.691,9
3.705,2
3.337,4
5.619,2

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de la Generalitat de Catalunya.

Nota: A partir del mes de juliol, es duu a ter
elaboració de dades per part de RENFE, mo
la informaciódel segon semestre.

23.957,4

25.409,3
6.765,3
5.960,6
4.988,2
7.695,3

26.227,9
6.583,0
6.434,7
5.212,0
7.998,2

26.480,8
7.161,4
6.009,6
5.316,4
7.993,4

facilitadesper RENFE ipels Ferrocarrils

me una reestructuració de la recollida i
tiupelqual no disposem pera aquest número de

Variació (`)/0)
3r. tr. 19921
3r. tr. 1991

4t. tr. 19921
4t. tr. 1991 1992/1991

FCG (Total) 2,0 -0,1 1,0
Catalans 5,6 -5,3 3,0
Catalunya 0,0 2,3 -0,1

(milers)

3.056,2 6.765,3 378,0 16.040,7 41.905,7

4.077,0 8.629,8 570,8 20.308,4 53.365,6
944,8 1.688,7 119,0 4.527,6 11.675,4

1.043,6 2.327,0 145,8 5.291,0 13.877,7
932,3 2.556,9 166,7 5.084,6 13.712,7

1.156,3 2.057,2 139,3 5.405,2 14.099,7

4.780,4 9.955,7 630,2 23.689,8 61.672,8
1.156,1 2.011,0 126,1 5.349,1 13.901,2
1.164,5 2.569,7 146,4 5.748,4 15.192,9
1.063,3 2.946,7 197,5 6.040,4 15.780,6
1.396,4 2.428,3 160,2 6.551,8 16.730,5

1.394,7 2.400,4 127,3 6.477,3 16.452,4
1.367,6 2.684,5 135,8 6.543,2 16.998,0

La resposta ciutadana a la celebració dels JocsOlimpics
es reflectí en una utilització massiva dels transports públics.

La celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics vamarcar de
forma especial la utilització dels transports públics. Després d'a
nunciar mesures excepcionals de foment d'aquests mitjans de
transporti de limitació important del transport privat, la resposta
fou ben clara: durant els dies dels Jocs residents i turistes van uti
litzar massivamentmetro i autobús i van permetre que la circula
ció de la ciutat no patís pràcticament cap problema rellevant.

De fet, aquesta massiva utilització vingué,més que pel cantó
dels turistes, pel dels propis residents,molts dels quals optaren
per reduir o partir llurs dies de vacances per romandre a la ciutat
durant els Jocs. L'ampliació dels horaris demetro i autobús, la
creació de línies especials d'autobusos llançadores, l'ampliació
d'horaris i major freqüència dels trens de rodalia de RENFE i fi

nalment la remodelació del funicular de Montjuïc permeteren de
respondre amb condicions a l'increment sobtat de passatgers.

Així, sense comptar amb els serveis especials -que en aquest
número tractem de forma puntual en un quadre a part-, elnom
bre de viatgers als conjunt dels transports públics urbans (xarxa
metro, xarxa autobús i línies urbanes dels FCG) durant el tercer
trimestre augmentà un vuit per cent en relació amb el mateix pe
ríode de l'any anterior.Òbviament, elmajor increment es produí
durant elmes d'agost. En aquest vuit per cent no es tenen en

compte els serveis especials de llançadores d'autobusos, per trac
tar-se de línies únicament creades durant els Jocs. En definitiva,
l'impacte total sobre el nombre de viatgers amb motiu dels Jocs

Olímpics, segons dades de Transports de Barcelona, ha estat d'a
proximadament 7,6milions de viatgers, la meitat dels quals cor
responen a bitllets i serveis exclusivament olímpics i l'altra meitat
a l'impacte induït en la xarxa normal.
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Utilització del transport públic urbà (milers de viatgers transportats)*

1981
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.

226.469
214.162
223.718
236.828
240.801

245.605
247.841
253.452
253.442
268.522

269.581
72.748
69.062
53.705
74.066

262.327
62.187
66.275
58.052
71.250

250.800
263.500
247.500
223.400
121.600

193.000
186.600
185.900
175.000
174.295

173.691
43.605
45.842
35.260
48.984

175.075
44.453
43.707
38.086
48.829

477.269
477.662
471.218
460.228
453.401

438.605
434.441
439.352
428.442
442.817

443.272
116.353
114.904
88.965
123.050

437.402
106.640
109.982
96.138
120.079

17.693
17.043
17.558
17.204
17.247

17.707
18.011
18.159
19.101
19.836

19.844
5.386
5.427
3.328
5.703

19.907
5.695
5.045
3.524
5.644

Total viatgers (milions)
150

100

:11)

0 1
lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4 . trimestre

1989 = 1990 r-1 1991 lee 1992

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Nota: Les dades corresponentsal tercer trimestre de11992 noinclouen el serveiespecial de llançadores d'autobús amb motiu delsJocs Olímpics.
Font: Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriorsal 1990 hanestat recollidespel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

3r. tr. 19921 4t. tr. 19921 1992/

Variació (°/0) 3r. tr. 1991 41. tr. 1991 1991

Metro 8,1 -3,8 -2,7
Autobús 8,0 -0,3 0,8
Ferrocarril Sarrià 5,9 -1,0 -0,3

Utilització amb motiu delsJJ00 (milers de viatgers)

Bitllet olímpic' 1.608 1.368
Funicular Montjuïc 368
Llançadores autobús 469
Xarxa normal 2.438 1.364

Total 4.414 3.201

Incloubitllet pera 1, 3, 7 i 16 dies iparktren.
Font:Transports de Barcelona.
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El ple funcionament de les rondes ha permès una sensible millora
de la circulació pel centre de la ciutat i un cert retorn al transport
privat.

Un cop acabat el període dels Jocs, Barcelona ha reprès el seu
propi ritme, i el transport no n'ha estat una excepció: amb l'aca
bament de les rondes i de quasi totes les obres que havien impe
dit una circulació fluïda, alguns ciutadans han optat per tornar a
utilitzar el vehicle privat. Tanmateix, la millora de la xarxa viària
ha permès d'absorbir aquest retorn senseaugmentar-ne la con
gestió a les vies cèntriques tradicionalment més conflictives, i a
més, incidir positivament en la millora de la qualitat ambientalde
la ciutat: reducció del camions que travessaven la ciutat, disminu
ció considerable de la pol-lució imajor rapidesa en el transport
de superfície, de la qual també se n'han beneficiat les línies d'au
tobús.

Dins d'aquest context, és comprensible que el nombre de viat
gers en transport públic no mantingui les taxes de creixement
d'anys anteriors, en tornar a tenir la competència del transport
privat. En aquests sentit, l'obertura dels túnels de Vallvidreraha
limitat seriosament l'increment del nombre de viatgers dels Fer
rocarrils de la Generalitat.



Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
Internacionals

iele~"Plffli 1110.111¥~
1985
1986
1987
1988
1989

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.

166.905
177.386
193.867
210.798
241.070

248.055
63.345
64.879
53.010
66.821

229.393
67.984
59.236
50.306
51.867

240.736
58.849
60.827
62.450
58.610

100,-
106,3
116,2
126,3
144,4

148,6

137,4

144,2

n.d.

239,5
254,5
266,5
292,9

290,5

261,0

270,8

7.080
8.037
9.731

12.524
16.475

19.062
4.521

5.114
4.452
4.976

23.593
5.241
5.844
5.659
6.849

28.760
6.961
7.576
7.430

6.793

100,-
113,5
137,4
176,9
232,7

269,2

333.2

406,2

n.d.

10,9
12,8
15,8
20,0

22,3

26,8

32,4

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

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

10,3
7,7
9,9
11,2
13,2

11,9
11,8
12,5
11,9
11,6

Font: Telefónica.Dirección de Planificación y Previsión. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. Dades trimestrals estimades pel 1990.

Nota: A partir del 2n. trimestre del 1991, la tarifaciótelefònica ha canviat pera algunes àrees, per la qualcosa una part de lesconferències que anteriorment estaven considerades com a

interurbanes passen a ser metropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el de conferències urbanes. L'homogenització de la recollida d'informació també ha modifícat les dades de períodes
anteriors. El nombre de línies per anyestà calculat a partir de lamitjana entre l'estoca principi i l'estoca final de període.

4t. tr. 1992/ 2n. sem. 1992/
Variació (/o) 4t. tr. 1991 2n. sem. 1991 1992/1991

Confèrencies interurbanes 13,0 18,5 4,9
Confèrencies internacionals -0,8 13,7 21,9

El nombre de conferències telefòniques internacionals
s'estabilitza als darrersmesos del 1992, després d'uns anys
de contínua expansió.

El nombre de conferències internacionals efectuades pels abo
nats de Barcelona durant el segon semestre del 1992 ha tingut un
comportament diferent entre el tercer i elquart trimestre. Així,
durant els mesos d'estiu, coincidint amb la celebració dels JJ00 i
una major afluència de turistes estrangers, va continuar el creixe
ment delprimer semestre, al voltant del 30 per cent en relació
amb elmateix període de l'any anterior. Aquesta tendència,
però, es trencà al quart trimestre, en què el nombre de conferèn
cies internacionals s'estancà en relació amb el quart trimestre de
l'any anterior. Amb tot, cal remarcar que al període de referència
-el quart del 1991- fou quan es registrà el creixement inter
anual més elevat dels darrers anys, i explica en part aquest estan
cament.

Pelconjunt de l'any, però, el creixement -quasi un 22 per
cent- és semblant al d'anys anteriors. En aquest sentit, val la
pena constatar que en el darrer quinquenni (1987-1992), el nom
bre de conferències internacionals s'ha multiplicat per tres. Òb
viament, un creixement d'aquesta magnitud és impossible de

mantenir indefinidament.

Quant a les conferències interurbanes, l'evolució també és po
sitiva, ressaltant el creixement del tercer trimestre -un 24,1 per

Conferències internacionals efectuades
pels abonats de Barcelona

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

cent en comparació amb el tercer trimestre de l'any anterior-,
creixement que s'ha prolongat al quart, en què es registrà un aug
mentdel 13 per cent, també en relació amb el mateix període de
l'any anterior.Un cop homogeneïtzats els nous criteris de distri
bució territorial entre conferències interurbanes i metropolita
nes, les noves tarifes van afavorir aquest creixement, com també
ho fan les noves tendències de consum, observables a més llarg
termini, causades per diversos factors. Alguns d'ells poden ser la
instal.lació d'indústries lluny de les zones urbanes mantenint,
però, la seu social i les oficines a la ciutat; la concentració d'em
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Nombre de línies, connexions o terminals de telecomunicacions en servei

Connexions
Terminals de

Circuits

31-XII-1985 733.059 1.242 5.757
31-XII-1986 748.214 1.333 6.698
31-X11-1987 775.300 1.819 7.133 1.100
31-XII-1988 806.886 2.488 7.567 4.495
31-XII-1989 839.159 3.156 8.002 7.442

31-XII-1990 868.908 3.719 9.084 16.135

31-111-1991 871.953 3.839 9.248 18.090
30-VI-1991 873.867 4.070 9.428 18.574
30-IX-1991 876.345 4.163 9.533 19.808
31-X11-1991 883.005 4.271 9.586 27.200

31-111-1992 887.266 4.826 9.367 29.919
30-VI-1992 889.895 4.916 9.525 39.717
30-IX-1992 889.224 4.705 9.831 42.241
31-XII-1992 890.608 4.447 9.620 45.788

Servei telefònic iServei Ibercom: línies en servei.
Servei de transmissió de dades: connexionsen servei.
Servei de Telefoniamòbil automàtica: terminalsen servei.

183
613

1.013
3.040
6.354

7.084
7.850
8.612
9.363

10.833
12.284
13.381
14.566

Font:Telefónica de España, S.A. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
31-XII-19921
31-XII-1991

31-XII-19911
31-XII-1990

Línies telefòniques 0,9
Connexions Xarxa Iberpac 4,1
Term.circuits punt a punt 0,4
Línies Ibercom 68,3
Term.telefoniamòbil autom. 55,6

preses amb dos o més centres de producció; l'ampliació de mer

cats fruitde la concentració empresarial així comel desenvolupa
ment de la subcontractació de serveis. Quant a les unitats
familiars, les participacions massives en concursos i programes
dels diferents mitjans de comunicació i l'expansió de les línies 900
també han afavorit l'increment del nombre de conferències.

Els serveis avançats de telecomunicació continuen creixent
en extensió i en intensitat.

Els factors que incideixen en l'increment del nombre de confe
rències per part de les empreses, també ho fan en la utilització
del serveis avançats de telecomunicacions, que continuen la tòni
ca expansiva d'ençà es van començar a popularitzar fa aproxima
dament cinc anys. Tanmateix, en aquells serveis en què les carac
terístiques tècniques així ho permenten, -la xarxa Iberpac i els
Circuits punt a punt- s'observa un augment de les comunica
cions d'alta densitat en detriment de les de baixa densitat. Si no
més ens atenim al nombre de connexions en servei, podria sem

blar que s'està en una situació d'estancament, quan no és així per
l'augment intensiu d'aquests serveis. Així, va desapareixent la
xarxaRSAN d'Iberpac de la implantació del sistema X-25, amb
més prestacions de serveis i que permet la interconnexió amb les
xarxes d'altes països. Aquest és un bon indici de com el teixit em
presarial s'està adaptant al repte del mercat únic. Elmateix feno
men succeeix amb els circuits punt a punt, en què les connexions
de velocitat lenta -inferior als 64 Kbps- es van substituint per
les d'alta velocitat, de 2 Mbps. A tall d'exemple, val la pena asse

nyalar que el nombre de connexions en servei d'aquestes darre
res s'hamultiplicat per setze només en els darrers sismesos.
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Nombre de línies, connexions o terminals
dels diferents serveis

(milers)
50

40

30

20

lo
--

_

_
_

-

31.12.88 31.12.89 31.12.90 31.12.91 31.12.92

Connexions X. Iberpac MI Term. circuits punt a punt
IIIII Línies Serv. Ibercom Term. telefoniamòbil autom.

Quant als altres serveis de telecomunicacions -el servei Iber
com i el servei de telefonia mòbil automàtica- continuen al
quart trimestre del 1992 amb la tònica de la resta de l'any, amb
increments superiors al 50 per cent en relació amb l'any anterior.
Les reduccions de preus en l'adquisició dels aparells són un fac
tor que ha afavorit aquest creixement.



Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (agost-octubre 1992)

212.146 84.859 2,5H5* 49 63

H4* 52 66 384.591 167.214 2,3
H3* 65 76 386.717 176.583 2,2
H 2* 63 72 103.111 42.608 2,4
H1* 67 75 97.061 36.082 2,7

Total 69 1.183.627 507.345 2,3

(a) Dadesobtingudes apartir de l'Enquestarealitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística aBarcelona.

Patronat de Turismede Barcelona iÀrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Durant el trimestre d'agost-octubre del 1992, el nombre
de visitants que van pernoctarals hotels de la ciutat va créixer
en un 10,2 per cent.

Durant el període d'agost-octubre de l'any passat, el nombre
de visitants que s'estima que van pernoctar a la ciutat en establi
ments hotelers d'una a cinc estrelles ha estat superior a les
507.000 persones, les quals van generar prop de 1.184.000 pernoc
tacions.

En considerar aquest període—agost-octubre del 1992— cal
tenir en compte que comprèn els dies de celebració de les proves
corresponents a la segona setmana dels Jocs Olímpics i la totali
tat dels Paralímpics.Ens trobem, doncs, davant d'una situació
atípica. En analitzar els resultats d'aquest trimestre cal tenir pre
sent aquesta circumstància.

Si es compara amb elmateixperíode d'un any abans, el nom
bre de visitants que van pernoctar als hotels de la ciutat augmen
ta en més d'un 10 per cent mentre que el volum de pernoctacions
ho fa aproximadament en un sis per cent. Aixà és aixía causa

d'una lleugera disminució de l'estadamitjana per visitant.

En termes de pernoctacions, l'augment es dóna a totes les cate

gories d'hotel amb l'excepció dels establiments de cinc estrelles,
on es produeix un decrement superior al 12 per cent. Els creixe
ments més rellevants —de l'ordre del 13 per cent— es produei
xen en els hotels de tres i una estrelles. L'oferta d'aquestes cate

gories d'hotel s'adequa especialment a la demanda del turisme
vacacional i juvenil, característic d'aquests mesos.

En termes de visitants, es constata unaevolució força sem

blant. El nombre de visitants augmenta a totes les categories ho
teleres amb l'excepció dels de cinc i dues estrelles. Als de tres i

quatre estrelles—en conjunt han acollit dos de cada tres visi
tants— els increments es situen a l'entorn del 20 per centmentre
que el conjunt d'establiments d'una estrella registra un augment
de gairebé el 60 per cent en el nombre de visitants, amb una rota
ció molt més elevada que un any abans.

Tot i l'augment del nombre de pernotacions hoteleres que s'ha
produït a la ciutatdurant elperíode de referència, el fort creixe
ment de l'oferta hotelera—centrat bàsicament en establiments
de categoria elevada—, s'ha traduït en una disminució dels ni
vells d'ocupació del conjunt del sector. Només els d'una i tres es

trelles presenten evolucions positives per aquest concepte.

L'estadamitjana en nits se situa en 2,3 nits per persona, 0,1
punts menys que un any abans. En dies, l'estadamitjana se situa
en 3 dies per persona.

Important creixement dels que vénen a la ciutat com a etapa
de viatge.

Gairebé un 45 per cent dels visitants que pernocten a la ciutat
arriben per motius vacacionals, ja sigui per raons estrictament tu
rístiques —prop d'un 27 per cent del total— o en etapa de viatge
—més d'un 18 per cent. En relació amb trimestres anteriors, des
taca el fort increment dels que declaren venir a Barcelona coma

etapa del seu viatge. La màgia de l'ambient que va viure la ciutat
durant la celebració dels Jocs esdevingué un important factor
d'atracció per a aquelles persones que —d'entrada— no es plan
tejaven visitar la ciutat.

Durant el trimestre de referència els negocis continuen sent la

principal motivació dels visitants que pernocten en els establi
ments hotelers de la ciutat, tot i l'alentiment de l'activitat econò
mica característic del període estival. En aquest sentit no es de
tecten diferències de comportament amb el registrat un any
abans.

Quant a la resta de motivacions, el pes relatiu de cadascuna
d'elles sobre el total no ha variat substancialment en relació amb
elmateix trimestre del 1991. En tot cas, cal destacar que durant
aquest període l'activitat de laFira va disminuir notablement a
causa de la cessió provisional que la Fira de Barcelona va fer de
les seves installacions al COOB'92. Això s'ha traduït en uname

nor presència de visitants per motius firals i congressuals.

Cal remarcar que durant la primera quinzena del mesd'agost,
període que coincideix amb la segona setmana de celebració dels
Jocs i amb l'inici del període de vacances per a moltes famílies,
un nombre important de turistes van visitar la ciutat, alguns en

etapa de viatge i altres com a excursionistes. Això es fa palès
quan s'analitzen les raons d'elecció de Barcelona per part dels
que vénen per motius estrictament vacacionals. Així, gairebé un

30per cent han inclòs Barcelona com una etapamés del seu viat
ge i més d'un 16 per cent han vingut pels Jocs.

De la resta de raons que han influït en l'elecció de Barcelona
coma lloc de visita, es constata l'escassa influència de les agèn
cies de viatges i de la propaganda a base de fulletons i similars
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (dades trimestrals)

Sexe (%)
Homes 72,7 81,1 76,1 72,6 63,0 79,8 77,8
Dones 27,3 18,9 23,9 27,4 37,0 20,2 22,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100.-

Edat(°/0)
1,114-18 - 0,2 0,2 0,4 0,7 0,4

19-24 2,0 3,0 8,5 7,1 6,6 2,5
25-34 32,9 25,9 28,9 22,1 23,5 29,1 27,5
35-49 35,3 47,0 45,1 42,3 39,4 44,6 43,7
50-64 26,6 24,1 20,9 24,0 26,8 16,9 23,5
+65 4,1 1,0 1,9 2,9 2,8 2,1 2,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (°/0)
Espanyola 39,1 54,0 47,9 38,2 35,8 51,2 48,0
Madrid 15,8 17,5 18,0 17,5 15,8 16,2 15,9
País Basc 3,5 5,6 5,5 4,0 1,5 5,6 4,1
Andalusia 6,7 7,2 2,5 5,0 4,2 4,8 6,0
País Valencià 4,8 5,8 6,7 3,3 2,3 7,2 6,1
Altres 8,3 18,2 15,2 8,4 12,0 17,4 15,9

Estrangera 60,9 46,0 52,1 61,8 64,7 48,8 52,0
Francesa 8,6 5,4 8,7 10,6 6,8 7,3 7,4
Britànica 4,0 5,2 6,2 7,4 6,7 4,1 4,9
Italiana 10,7 8,0 6,6 11,5 11,2 6,1 8,8
Alemanya 3,9 1,9 4,6 9,7 9,0 3,4 3,7
Nord-americana 7,7 2,9 6,4 3,8 7,1 5,9 5,4
Japonesa 2,5 3,6 5,1 6,1 6,7 2,6 2,8
Altres 23,5 19,0 14,5 12,7 17,2 19,4 19,0

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 37,9 27,2 21,9 12,5 13,7 18,0 30,8
Alt directiu 9,1 24,5 26,4 18,0 16,8 27,8 19,7
Quadres intermedis 10,6 18,6 17,2 24,3 20,8 15,0 14,2
Empleat 10,2 9,1 11,1 7,0 6,6 12,7 9,0
Tècnic superior 14,2 9,9 9,2 11,8 11,4 13,5 11,6
Estudiant 3,7 2,6 3,8 8,5 6,5 3,8 3,9
Mestressa de Casa 6,8 2,8 4,7 5,9 9,3 3,4 3,8
Altres 7,5 5,3 5,7 12,0 14,8 5,8 7,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Un 31 per cent deLs enquestats visiten la ciutat per primera
vegada.

La celebració dels Jocs i els Paralímpics ha modificat substan
cialment el ventall de visitants per motius turístics o en etapa de
viatge a la ciutat durant elperíode d'agost-octubre del 1992. Així
disminueix notablement el percentatge d'aquells visitants que ja
coneixien la ciutat a favor dels que vénen atrets pels Jocs. En

conjunt, però, gràcies al pes dels negocis com a motiu de visita, es

manté el percentatge de visitants que ja havien estat a la ciutat
amb anterioritat.
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L'avió ha estat, tant en termes absoluts com en relació amb un

any abans, elmitjà de transportmés emprat. De fet, gairebé tres

de cada quatre visitants que ha pernoctat a la ciutat s'han despla
çat amb avió. L'automòbil i l'autocar han estat els grans sacrifi
cats durant aquest període. En relació amb el mateix període
d'un any abans, significa un canvimolt substancial. Una de les
raons s'ha de buscar en que els Jocs han portat a la ciutat visi
tants de països de tots els continents. De fet, com veurem més en

davant, els increments més notables per nacionalitats d'origen
s'han produït entre els japonesos, els alemanys i els britànics.

També s'ha de destacar la tendència creixent en l'ús del tren.
Aquesta evolució es podria relacionar amb l'increment del col
lectiu de visitantsjoves a partir delmes de maig.
Tot i que els homes continuen sentmajoria -per la importàn

cia delmotiu negocis- creix la presència de collectiu femení,
tret que es posa especialment de relleu en els períodes vacacio
nals. L'edat modal se situa en l'interval entre els 35 i el 49 anys,
sent també remarcables els pesos relatius dels segments adja
cents. L'element més destacable és el creixement dels darrers tri
mestres dels collectius més joves.



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

Motiu de la visita (')/0)
Comercial/Negocis 40,0 63,3 66,6 56,8 40,8 53,8 53,4
Turisme 34,3 15,5 13,9 23,5 26,6 18,4 22,4
Fires 2,9 4,9 5,4 1,3 2,5 10,8 7,8
Congressos 6,1 3,3 3,0 4,3 5,4 4,5 3,8
Etapa viatge 9,4 3,9 2,1 7,7 18,2 4,3 5,1
Motius familiars i acompanyants 3,9 8,7 5,4 3,6 3,1 4,5 4,5
Altres 3,4 0,5 3,6 2,8 3,4 3,7 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 10,1 8,5 8,0 4,4 1,3 13,3 12,5
Per recomanació 14,2 13,1 12,5 4,1 0,6 6,9 13,6
Motius familiars i acompanyants 5,5 6,4 30,4 17,0 9,8 21,7 10,2
Etapa viatge 32,1 18,2 7,5 21,5 29,9 31,9 24,8
Informació (fulletó...) 8,1 2,2 6,6 8,0 3,9 13,9 5,5
Recomanació agència viatges 0,7 2,2 3,1 0,5 1,0 0,8 1,8
Altres 29,3 49,4 31,9 44,5 36,9 11,3 31,6
JJ.00. - - - 16,6
Total 100,- 100,- 100,- 1, 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (°/0)
No cap vegada 34,1 14,5 20,9 14,7 31,5 20,9 21,4
Una vegada o més 65,9 85,6 79,1 85,3 68,5 79,1 78,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (')/0)
Avió 58,5 68,2 72,1 79,5 73,0 61,5 62,0
Vehicle propi 19,5 20,8 18,5 8,9 3,6 23,5 21,2
Autocar/Autobús 11,1 3,0 3,1 2,9 2,4 2,9 6,6
Tren 9,5 7,9 5,7 8,4 10,4 10,3 9,9
Altres 1,4 0,1 0,6 0,3 0,6 1,9 0,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Reforçament de lapresència de visitants estrangers.

Durant el període analitzat es palesa un reforçament de la pre
sència de visitants estrangers a la ciutat com a resultat bàsica
ment de l'efecte Jocs Olímpics. En comparar amb un any abans,
augmenta el pes dels visitants britànics, italians i sobretot, ale
manys, entre els europeus. Els nord-americans mantenen la seva

presència, mentre que el collectiu nipó gairebé triplica el seu pes
relatiu. Disminueix lleugerament la presència de visitans provi
nents de la resta de l'Estat. L'Expo possiblement n'ha estat un

dels motius.

Pel que fa a laprofessió, en relació amb el mateix període d'un
any abans, augmenta la presència d'alts directius i de quadres in
termedis, a costa de la resta de categories professionals. Algunes
empreses transnacionals, en molts casos empreses patrocinadores
dels Jocs, van aprofitar la celebració dels Jocs com amotiu de
promoció i d'una campanya de relacions públiques de cara als
seus clients i proveïdors.A un altre nivell, augmenta la participa
ció dels estudiants i de les mestresses de casa.

Un 32 per cent dels enquestats declaren venir sols a la ciutat.
Un percentatge similar declaren que vénen amb amics o com

panys. Gairebé un 29 per cent vénen amb la familia i només un
set per cent forma part d'un grup organitzat.

La restauració absorbeix un 84 per cent de la despesa
extrahotelera.

La despesa extrahotelera es destina quasi de forma exclusiva a

la restauració. Respecte al mateix trimestre d'un any abans, es
palesa una forta embranzida d'aquest tipus de despesa, mentre
que disminueix la dedicada a transport intern, compres i sobretot
a oferta lúdica.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trimestrals)

Durada de l'estada mitjana a la ciutat

Dies 2,7 2,5 2,7 2,9 3,0 2.8 2,7
Nits 2,5 2,3 2,7 2,8 2,3 2,3

Acompanyat per (%)
Sol 34,4 43,6 47,7 46,6 32,0 35,1 38,6
Amic/companys 27,6 21,0 36,1 26,7 32,3 35,6 33,7
Amb la famfiia 29,1 27,7 13,9 20,0 28,5 24,9 22,3
Amb fills 7,3 3,8 3,0 2,9 4,5 5,2 5,6
Sense fills 21,8 18,9 10,9 17,0 24,0 19,7 16,7

Grup organitzat 8,9 2,4 2,3 6,8 7,2 4,4 5,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda 62,0 63,0 80,0 84,0 84,0 56,4 62,5
Compres 12,0 8,0 5,0 5,0 6,0 15,1 10,5
Entreteniment 12,0 11,0 5,0 2,0 2,0 11,7 12,0
Transport intern 13,0 17,0 10,0 9,0 8,0 14,9 14,0
Altres 1,0 1,0 - - 1,9 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,3 8,1 8,1 8,2 8,4 8,0 8,1
Oferta cultural 7,7 7,7 7,5 7,5 7,8 7,8 7,7
Entreteniment 7,1 7,2 7,2 7,1 7,5 7,3 7,2
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,7 7,7 7,9 7,5 7,2 7,7 7,6
Accessos 6,6 6,7 6,1 5,9 6,4 6,8 6,6
Transport públic 7,2 7,1 7,3 7,2 7,0 7,4 7,2
Nivelld'informació 6,5 6,8 6,4 6,2 6,6 6,7 6,5
Seguretat ciutadana 6,1 6,0 6,6 6,1 6,0 6,3 6,3
Contaminació ambiental 5,1 4,9
Contaminació atmosfèrica 4,5 5,4 4,2 4,7
Sorolls 4,4 5,2 4,0 4,7
Neteja general de la ciutat 6,3 6,2 5,5 5,0
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,3 6,4 6,3 6,7 6,9 6,7 6,4
Relació qualitat/preu oferta hotelera 5,7 5,8 5,5 6,3 6,8 6,2 5,7
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,1 6,3 6,3 5,5 5,7 6,8 6,2
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turismeid'etapa de viatge.

Font: Patronat de Turismede Barcelona. Elaboració pròpia.

Les activitats que realitzen els visitants es concentren
en determinades àrees de la ciutat.

Com a principals activitats realitzades pels visitants, destaquen,
tant de dia com de nit, a part de les seves visites als bars i restau
rants: passejar, visitar l'oferta arquitectònica i sortir de copes a la
nit. Anar de compres es fa amb moltamenys freqüència que un
any abans. De fet, la valoració de la relació qualitat/preu de
l'oferta comercial ha baixat lleugerament en els darrers trimes
tres, a diferència del que ha passat amb la valoració que el visi
tant en fa de l'oferta hotelera i de restauració.
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Mentre que l'atomització de l'oferta de bars restaurants a tota

la ciutat permet als visitants fer els seus àpats on es trobi en cada
ocasió, la restad'activitats es concentren per àrees: Montjuïc, el
Quadrat d'Or, Gaudí i Ciutat Vella per visitar; La Rambla, Ciu
tat Vella i el Front Marítim coma zones de passeig; el Quadrat
d'Or i Ciutat Vella per les compres i aquestes mateixes àrees a

més de La Rambla per anar de copes.

Es dóna, doncs, una forta concentració d'activitats a les zonas

més centrals de Ciutat Vella i l'Eixample.

El transport públic és un dels serveis que més positivament
valoren els visitants.

En fer una valoració sistemàtica de al 10 dels diferents as
pectes de la ciudad segons l'opinió dels enquestats, l'oferta arqui
tectemica, la cultural i la lúdica, el caràcter i l'amabilitat dels ciu
tadans i el transport públic són els aspectes que han obtingut una
millor valoració.



V.Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
.j.aieb.r..............á.....A

girj..e......emwepeeramiuiummeeeimrwgnimeei
Resta Catal

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
lr. tr. 1.319 866 170 265 3.825 3.161 5.999 6.590 11.313 10.882
2n. tr. 438 567 124 311 3.397 3.152 6.050 8.168 10.009 12.198
3r. tr. 543 323 160 206 2.562 2.224 5.195 5.632 8.460 8.385
4t. tr. 424 675 315 272 2.544 4.505 4.297 5.607 7.580 11.059

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 30.812
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 7.288

Font: Explotaciódels visats d'obra residencial idels certificats finals d obra dels Col-legisd'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitatde Catalunya.
Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona
Resta Barcelonès i

RestaRegió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

4t. tr. 92/4t. tr. 91
4t. tr. 91/4t. tr. 90

48,8
17,5

-38,1
16,6

-23,0
32,5

-30,3
-13,9

1992/1991
1991/1990

30,7
-20,8

63,9
3,0

2,6
-0,9

-18,6
-7,0

Després de dos anys de davallada, durant el 1992 s'ha recuperat
el nombre d'habitatges iniciats a Barcelona i a Catalunya.

L'evolució del nombre d'habitatges iniciats i acabats a Barcelo
na durant el 1992 ve condicionada pels «habitatges olímpics», in
directament els iniciats i de forma directa els acabats. D'una ban
da, l'augment del 30 per cent del nombre d'habitatges iniciats
l'any passat en relació amb el 1991 es redueix fins a un 3,5 per
cent si es compara amb el nivell del 1990 i es transforma en un

-40 per cent si la comparació es fa amb el 1989, any en què es

començà a construir la VilaOlímpica del Poblenou. En conse

qüència, és arriscat entrar a valorar el comportament de l'any
1992per separat. En tot cas, si es relaciona lamitjana del bienni
91-92 amb la del bienni 89-90 per als diferents àmbits, l'evolució
de Barcelona és idèntica a la de Catalunya, es compara negativa
ment amb la de la Regió I sense Barcelona i favorablement amb
la de la Resta de Catalunya, especialment afectada per la crisi de
la segona residència a les àrees turístiques.

Pel cantó dels acabats, l'augment del 64 per cent a Barcelona
en relació amb el 1991 s'explica també per l'acabament durant el
primer semestre de l'any de les promocions olímpiques. A
aquests efectes és un any atípic.

Si analitzem l'evolució dels habitatges iniciats a Catalunya, els
resultats pel conjunt de l'anymostren un increment del 2,8 per
cent en relació amb l'any 1991. Malgrat que es tracti d'un creixe
mentmolt moderat, és rellevant del moment que s'ha invertit el
signe de l'evolució dels dos darrers anys, quan es registraren cai
gudes del 41,3 i del 10,7 pel 90 i 91 respectivament. L'elevat ritme
de creixement dels habitatges iniciats registrat durant el primer
semestre del 1992 -superior al 10 per cent-quedà temperat en
registrar-se una lleugera desacceleració durant la segona meitat
de l'any.La disminució de promocions en les zones turístiques i
de segona residència es perfila com a factormés important que
actua coma llast i contraresta l'efecte vigoritzador que el Pla de
l'Habitatge comença a tenir a moltes zones de Catalunya, espe
cialment al voltant dels nuclis urbans mitjans. En aquest sentit cal
assenyalar que tant els habitatges a preu taxatcom els de protec
ció oficial tenen, ara per ara, una demanda relativament assegu
rada que esmorteeix notablement les dificultats de comercialitza
ció que afecten la resta de promocions, i que, en darrera
instància, pot potenciar la recuperació d'un ritme de producció
estable per a aquests tipus d'habitatges.
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Projectes d'habitatges visats pel Col.legi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989

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.

4r. tr.

19.211

16.188
13.644
15.260

11.621
17.919

26.330
32.942

20.496
6.104
5.489
5.059
3.844

21.407
5.521
5.558
4.565
5.763

21.868
5.652
6.150
5.936
4.130

15.985
10.227
8.014
9.104

7.965
12.577
22.819
30.222

3.226
5.961
5.630
6.156

3.656
5.342
3.511
2.720

19.210 1.286
5.742 362
5.289 200
4.661 398
3.518 326

20.062 1.345
5.107 414

5.157 401

4.347 218
5.451 312

19.687 2.181
5.318 334
5.241 909

5.288 648
290

milers

35

30

25

20

15

10

o
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Lliures • Protecció oficial

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Col.legid'Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures oficial

4t. tr. 92/4t. tr. 91 -28,3 -29,6 -7,1
4t. tr. 91/4t. tr. 90 49,9 54,9 -4,3

1992/1991 2,2 -1,9 62,2
1191/1990 4,4 4,4 4,6

78

El desenvolupament del Pla de l'Habitatge ha reactivitat
la construcció dels habitatges de protecció oficial a laprovíncia
de Barcelona.

L'evolució del nombre de projectes visats durant l'any 1992 a

la província de Barcelona revela un manteniment dels nivells as

solits l'any anterior, amb un incrment del 2,2 per cent en relació
amb el 1991. Malgrat que durant el primer semestre de l'any es
va registrar una moderada expansió, el descens del ritme del rit
me d'activitat del segon va actuar de contrapès, tot frenant el co
nat de reactivació anterior.

L'aspectemés positiu és l'evolució dels projectes visats de pro
tecció oficial. Malgrat que no hem d'oblidar que en termes abso
luts es tracta de valors reduïts -actualment a l'entorn del 10 per
cent del total dels visats-, l'espectacular increment registrat en
relació amb l'any 1991 i les perspectives de cara als propers anys
ens fa pensar que, definitivament, s'ha deixat enrera l'escassa
oferta del bienni anterior, a l'entorn dels 1.300 habitatges anuals
protegits a la província. El desenvolupament del Pla de l'Habitat
ge a la província de Barcelona ha contribuït certament a aquesta
recuperació, ja que els habitatges de protecció oficial són, junta
ment amb els de preu taxat, els que acaparen la major part de les
sollicituds d'ajuts públics presentades. El ventall de preus en què
esmouen els habitatges de protección oficial assegura una de
manda més estable fins a cert punt,més solvent- que la dels
habitatges de promoció lliure.Així les coses, no sembla agosarat
pensar que les expectatives per la producció d'aquest tipus d'ha
bitatges a mitjà termini són força favorables.



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres concedides (m=)

Total

En edificis residencials
Ús residencial
Aparcaments
Locals comercials
Oficines
Altres

1.196.756

535.575
252.847
203.099
79.629
n.d.
n.d.

801.107

439.755
182.233
171396
72.162
8.292
5.672

En altres edificis 661.181 361.352
Aparcaments 232.775 107.299
Locals comercials 42.387 38.395
Indústries 55.567 43.216
Oficines 202.940 78.000
Hotels 26.609 9.692
Equipaments 100.903 72.849
Ús residencial n.d. 9.872
Altres n.d. 2.029

milers m2
2500

2000

1500

1000

500 maiffil

0
1988

residencial

indústries

1989 1990 1991 1992

oaparcaments INI locals comercials
• oficines •equipaments i hotels

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

Esmodera la tendència a la baixa del volum d'obra nova, gràcies
a l'evolució dels projectes de construcció d'edificis residencials.

Un cop més, presentem en aquest apartat les dades correspo
nents a les llicències d'obres de nova planta aprovades pel Servei
de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona. En
aquesta ocasió la informació que es presenta fa referència a l'any
1992.

Aquestes darreres dades confirmen les previsions a la baixa
apuntades durant la primera meitat de l'any, període en què es

registrà una reducció d'aproximadament un deu per cent de la
superfície prevista en relació amb un any enrera. Aquesta evolu
ció era d'esperar després dels intensos ritmes de creixement que
van caracteritzar el trienniprevi a les Olimpíades, quan es regis
traren dotacions anuals mitjanes a l'entorn delmilió imig de
de sostre total, i que, en definitiva, resultaren tan excepcionals
com el moment en què es produïren.

Siens centrem en els resultats obtinguts, durant el 1992 s'ha
aprovat la construcció de 801.107 in2 de superficie total de nova
planta. Malgrat que aquesta xifra representa una disminució im
portant en relació amb el 1991 —és un 33,1 per cent inferior—, es
compara positivament amb la dotació de sostre aprovada quatre
anys enrera, quan encara no havien començat les grans promo
cions relacionades amb els Jocs, i la supera en un 17,5 per cent.
Cal destacar que la disminució registrada al llarg del 1992 no ha
afectat per igual els grans grups en què diferenciem la superfície
prevista; mentre que el sostreprevist en edificis residencials dis
minueix moderadament—un 17,9 per cent—, la superfície apro
vada en edificis no residencials experimenta un retrocésmolt més
acusat, proper al 50 per cent. L'origen d'aquesta evolució es tro
ba en una retracció conjuntural del sostre destinat al terciari
—bàsicament oficines, locals comercials i hotels—, després d'uns
anys excepcionalment expansius en què coincidiren uns ritmes
elevats de creixement de l'activitat econòmica —amb un especial
dinamisme del sector serveis— i una creixent projecció de la ciu
tat a nivell internacional amb motiu dels Jocs, que es concretà,
entre altres aspectes, en una notable presència d'operadors es

trangers a la ciutat.

En termes absoluts, la construcció en edificis residencials ha
tornat a imposar-se sobre la no residencial, després d'un bienni
de predomini clar de les construccions no residencials. Si ens re
muntem fins l'any 1988 —abans del boom de la construcció dels
darrers anys— veiem com el pes de les construccions residencials
sobre el total eramolt més acusat que actualment, ja que aques
tes representaven més de dues terceres parts del total del sostre
previst, mentre que per l'any 1992 aquesta proporció s'ha reduït
fins el 54,9 per cent. Aquest és un senyal objectiu dels canvis que
ha experimentat la ciutat i dels que experimentarà en el futur in
mediat. El protagonisme dels usos terciaris al conjunt de la ciutat
—un sector en constant renovació i modernització dels productes
i serveis que ofereix— va desplaçant, en certa manera, la resta
d'usos a l'entornmetropolità, compassa a totes les grans ciutats
en creixement dels països més desenvolupats. És un procés lògic,
dins del «canvi de mida» de la ciutat real: la ciutat metropolitana.

Una aproximació a les dades segons els usos a què es destina el
sostre ofereix una perspectiva similar a la corresponent a l'any
anterior; l'epígraf més important en termes absoluts és el que re
cull el sostre destinat a la creació de noves places d'aparcament
en edificis nous, seguit pel que es destina a la construcció d'habi
tatges, amb el 34,8 i el 24,0 per cent respectivament. De la resta,
els locals comercials i les oficines són els únicsque tenen una

aportació relativa significativa. En la línia del que s'ha comentat
abans, hom pot observar en el gràfic adjunt que, des del 1988
s'han operat canvis substancials en la distribució per usos de la
superfície prevista; elmés notable és la disminució de l'oferta de
sostre destinat a habitatges, compensada per lamajor participa
ció de la superfície destinada a terciari i a aparcaments.

Al llarg del 1992 s'ha aprovat la construcció de 192.105 in2 de
sostre distribuït en 197 promocions que acolliran 1.771 nous habi
tatges. A més a més, en expedients d'ampliació s'ha aprovat la
construcció de 44 habitatges.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides
,

(1992)

previst
0

Increment
de sostre'

1. Ciutat Vella 17.559 9,1 0,50
2. Example 17.500 9,1 0,15
3. Sants-Montjuïc 37.612 19,6 0,70
4. Les Corts 3.229 1,7 0,09
5. Sarrià-Sant Gervasi 26.103 13,6 0,34
6. Gràcia 22.086 11,5 0,49
7. Horta-Guinardó 19.309 10,1 0,38
8. Nou Barris 11.483 6,0 0,25
9. Sant Andreu 16.493 8,6 0,41

10. SantMartí 20.731 10,8 0,34

Total 192.105 100,- 0,34

Habitatges previstos
o,

220

146
361
18

142
225
187
106
154
211

1.7702

12,4
8,2
20,4
1,0
8,0

12,7
10,6
6,0
8,7
11,9

0,43
0,11
0,47
0,05
0,22
0,38
0,26
0,15
0,28
0,25

79,8
119,9
104,2
179,4
183,8
98,2
103,3
108,3
107,1
98,3

Increment

habitatges'

Sostr
constrdit per

habitatge
2

100,- 0,25 108,5
' En relació amb l'estoc existent acada districte el 1986.
2 Amés d'aquests, durant el 1992 s'ha aprovat la construcció de 45 habitatges en expedients d'ampliació.
Font: Elaboraciópròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iper ICB.

'omire le

promocions per
r t.

7

12

27
4

26
31
31
24
21

14

197

31
12
13
5
5
7
6
4
7
15

9

Aquesta dotació d'habitatges és inferior en un 22,3 per cent a
l'aprovada un any enrera. Aquestes dades confirmen que durant
el segon semestre no s'ha pogutmantenir la tímida represa dels
ritmes de creixement de laprimera meitat de l'any,quan es regis
trà un creixement superior al 30 per cent en relació amb el pri
mer semestre del 1991. Tot i que s'ha alentit notablement el rit
me de decreixement que es registrà el 1991 -quan disminuí un
40,3 per cent- la davallada registrada al llarg del 1992 és consi
derable, i situa la dotació anual d'habitatges de nova construcció
en uns valors molt exigus, insuficient per a satisfer la demanda la
tent i moderar els preus.

La progressiva disminució de la superfície mitjana dels habitatges
apropa l'oferta a les necessitats a la capacitat adquisitiva
de la demanda.

Si analitzem les característiques de les promocions aprovades
al llarg dels primers noumesos del 1992, veiem com s'han reduït
significativament les dimensions mitjanes d'aquests; així, els edi
ficis previstos en aquest període contenen una mitjana de nou ha
bitatges perpromoció, mentre que en anys anteriors aquesta xi
fra vaser de 16 pel 1990 i 12 pel 1991. En la mateixa línia, la
superfície construïda dels habitatges -incloent els elements co
muns de l'edifici- experimenta també una incipient disminució
-el 1988 la superfície mitjana dels habitatges previstos va ser de
122,3 m2, mentre que durant el 1992 ha estat de 108,5 m2. Això
representa un apropament de l'oferta de nova construcció a les
necessitats de la demanda, integrada per componentsmolt hete
rogenis i, en molts casos, ben diferent de les unitats familiars tra
dicionals que abundaven fa uns anys. Estudis recents sobre la de
manda residencial a Barcelona revelen que aproximadament la
meitat dels demandants d'habitatge a Barcelona desitgen que
aquest no superi els 90 m2 de superfície, i gairebé dues terceres
parts declaren no necessitar (o no estar en disposició de pagar
per) més de tres dormitoris. Sembla clar, doncs, que l'estructura
de superfícies dels habitatges de nova construcció va ajustant-se,
per bé que lentament, a la de la demanda.
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Una anàlisi per districte ens obliga a destacar ladesigual distri
bució de l'oferta del nous habitatges previstos durant l'any pas
sat;mentre que Sants-Montjuïc acull més del 20 per cent del to
tal, el districte de LesCorts només hi participa de forma gairebé
simbòlica, amb només 18 habitatges nous.Aquest districte, on
s'hi localitza un dels eixos d'activitatmés important i amb més
projecció del terciari a la ciutat, és un cas clar on la competència
per l'espai ha provocat un fort encariment de la construcció resi
dencial, i, en conseqüència, que l'oferta actual sigui escassa.

El que és, però, veritablement destacable d'aquestes dades és
la dotació d'habitatges prevista a Ciutat Vella. Per primera vega
da en els darrers cinc anys, els habitatges previstos deixen de te

nir caràcter anecdòtic i, amb 220 unitats, representen el 12,4 per
cent del totalprevist a la ciutat. Aquest districte, amb un parc
d'habitatges vell i degradat, ha rebut en els darrers anys nombro
ses inversions que s'han canalitzatmajoritàriament cap a la reha
bilitació d'edificis, tant d'habitatges com d'equipaments. L'eleva
da densitat edificatória d'algunes zones del districte ha afavorit
que molts solars provinents d'enderrocs d'edificis deteriorats ha
gin estat destinats a la construcció de places i zones verdes. Du
rant l'any 1992, s'han concedit llicències per a la construcció de
diverses promocions d'habitatges de nova planta en alguns d'a
quests solars; en concret, a cinc d'aquests solars del Raval i a un
del Casc Antics'ha aprovat l'edificació d'un total de 220 habitat
ges. Amb la construcció d'habitatges, equipaments, places d'a
parcament i espais d'ús públic, complaces i jardins, s'han posat
els mitjans per intentar frenar el procés de degradació que impe
rava tot just fa cinc anys; els esforços conjunts d'entitats públi
ques i privades tenen coma objectiu no només la regeneració ur
banística del districte, sinó també una recuperació social i
econòmica. En aquest sentit, la dotació d'habitatges prevista du
rant l'any passat -la majoria de promoció pública- té un espe
cial significat quant que, tot i tractar-se d'una aportació modesta
en termes absoluts, significa una injecció molt important ja que
tindrà, per dir-ho així, un efecte multiplicador sobre l'entorn on

se situa.



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'Ajuntament de Barcelona.
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Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (1992)
En edificis residencials

Nombre
de

Places previstes/
habitatges

En altres

edificis
Nombre

total

Places previstes/
places existents

el 1990

Places previste
dèficit de places

el 1990

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

10. Sant Martí

Total

325
569

1.137
92

776
744
858
483
513
345

5.842

5,6
9,7
19,5
1,6

13,3
12,7
14,7
8,3
8,8
5,9

2,71
3,90
3,15
5,11
5,46
3,31
4,59
4,56
3,33
1,64

100,0 3,50

26
1.166
450
254

347

422
367
215

125
362

351
1.735
1.587
346

1.123
1.166
1.225
698
638
707

3.734 9.576

1,94
1,61
3,84
0,92
1,69
2,40
2,67
1,85
1,62
1,54

2,5
8,1
5,4
6,9
5,8
28,5
4,8
2,4
4,6
2,0

1,96 4,8
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificaciói pel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a les dimensions mitjanes dels habitatges, hi ha una
gran dispersió a l'entorn de la mitjana, ja que els habitatgespre
vistos a Sarrià-SantGervasi tenen una grandària mitjana que
equival a més del doble de la superfície mitjanadels previstos a

Ciutat Vella -amb 183,8 i 78,8 m2 respectivament. Quant a les
promocions, les diferències són encaramés notables, ja que la
mitjana que correspon a Ciutat Vella -més de 30 habitatgesper
edifici- equival al triple de lamitjana del conjunt de la ciutat.

Per cada nou habitatge previstal llarg del 1992 es crearan
5,6 places d'aparcament en edificis de nova construcció.

La superfície destinada a la creació de places d'aparcament ha
experimentat, al llarg del 1992, una davallada del 36,1 per cent en
relació amb el mateix període de l'any anterior. Aquesta dismi
nució, que revela la retracció generalitzada que afecta el conjunt
de projectes de nova construcció, ha arribat al sostre destinat a
les places d'aparcament després de l'esforç realitzat durant els
darrers anys -que es va traduir en uns increments anuals supe
riors al 50 per cent durant els anys 1989 i 1990. Des del 1988, i se
gons les llicencies de nova construcció, s'han creat gairebé 70 mil
noves places només en edificis, la qual cosa representa un incre
mentdel 15,9 per cent sobre l'estoc total existent el 1986.
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Malgrat la desceleració del creixement d'aquest tipus d'oferta
immobiliària, s'ha de destacar la seva preeminència sobre la resta
de tipus d'ús del sostre de nova creació. Per un costat continua
sent l'epígraf més important -en termes absoluts- dels que
componen el total de la superfície prevista; per l'altre, el seu pes
relatiu no ha parat de créixer en els últims anys, ja que ha passat
de representar el 30,8 per centdel conjunt de sostreprevist el
1988 al 34,8 per cent el 1992. En qualsevol cas, aquests dos fets
confirmen la importància i la decisió amb què es combat el pro
blema del dèficit de places d'aparcament a la ciutat. L'elevada
rendibilitat que encara ofereixen en zones amb dèficit, i la nor
mativa que obliga a dotar de places d'aparcament els edificis
-d'ús públic i privat- que reuneixen determinades condicions
són fets que contribueixen a aquesta expansió. En aquesta matei
xa línia s'han de considerar les places que es creen en superfície i
en la calçada en nous vials o en d'altresja existents que han que
dat alliberats de part del trànsit que patien gràcies a l'obertura de
les rondes.

Més del seixanta per cent de les 9.576 noves places que s'ha
previst construir durant el 1992 s'ubicaran en edificis residencials.
Aquesta proporció es manté siextrapolem l'anàlisi al període
1988-92, i només es capgira durant el període en què predominà
el sostre no residencial sobre el residencial -el bienni 90-91-,
tal com requereix la dependència del sostre destinat a aparca
ments de l'evolució del conjunt de sostre.

Les dades mostren una certa concentració de la nova oferta de
places a tres districtes -PEixample, Sants-Monjuic i Horta-Gui
nardó-, amb gairebé la meitat de les previstes. Pel conjunt dels
cinc anys anteriors, els dos primers districtes agrupen entre tots

dos més del 32 per centdel conjunt de places creades. Ara bé,
una concentració encaramés acusada es dóna en fes places
d'aparcament en edificis no residencials, on la meitat dels distric
tes -Les Corts, Ciutat Vella i Sarrià-SantGervasi, a més dels
dos citats anteriorment, tots ells amb una certa especialització en

el sector serveis- concentren més del 82 per cent de les places.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (1992)

En edificìs residencials En altres e les Total
m2 locals comercials construïts previstos/
m2 locals comercials existents el 1986

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

10.310
9.206
11.609

593

4.773
8.321
7.312
3.654
8.649
7.735

72.162

14,3
12,8
16,1
0,8
6,6
11,5
10,1
5,1
12,0
10,7

100,-

22.281
4.586
3.469
872
170

2.374
2.058
164
718

1.703

38.395

58,0
11,9
9,0
2,3
0,4
6,2
5,4
0,4
1,9
4,4

100,-

32.591
13.792
15.078
1.465
4.943

10.695
9.370

3.818
9.367
9.438

110.557

29,5
12,5
13,6
1,3
4,5
9,7
8,5
3,5
8,5
8,5

7,78
1,46
5,55
1,25
1,79
5,36
5,90
2,13
5,17
3,45

100,- 3,66

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralinn

Si hom considera el total de places creades, veiem comper
cada nouhabitatge es creen 5,6 places d'aparcament. Aquesta re
lació, que ha anat creixent en els darrers anys, ofereix una mitja
na pel període 88-92 de 4,8 places creades per cada nou habitat
ge; això és prou inustratiu dels diferents ritmes de construcció
d'ambdós elements i de les diferents expectatives de collocació
en el mercat que tenen els promotors per a cadascun d'ells.

El sostre comercial de nova construcció, sotmès a l'evolució del

sector,ha alentit el seu creixement, després que en els darrers

cinc anys s'hagi aprovat la construcció de més de 700.000 m2 de
sostre comercial a la ciutat.

La construcció de superfície destinada a locals comercials du
rantel 1992 suporta -tal com era previsible- les conseqüències
de la disminució de l'activitat a la construcció. De fet, després
d'uns anys de creixement espectacular que van significar un fort
impuls per lamodernització de l'oferta comercial de la ciutat
amb la construcció de grans espais lúdic-comercials, la situació
actual és lad'un cert temperament a l'espera que el mercatab
sorbeixi aquesta nova oferta.

Una ullada a l'evolució recent d'aquest sostre ensmostra que
durant el període 88-92 s'ha aprovat la construcció d'una quanti
tat de sostre equivalent al 23 per cent de l'existent a la ciutat el
1986. La incorporació d'aquesta nova oferta es pot descriure,
doncs, com un impacte notable sobre l'activitat comercial de la
ciutat. Molts dels projectes que es van aprovar en els darrers anys
es troben en procés d'execució i/o de comercialització. En aquest
context, la recent reforma sobre el règim de lloguer afectarà el
marc d'arrendament de locals comercials a la ciutat, unapart dels
quals està sotmès a contractes de renda antiga. Aixà, en definiti
va, es pot traduir en un increment de l'oferta de locals, amb la in
corporació almercat dels ja existents en situació de subutilització.

En concret, les dades pel 1992 mostren un decreixement del 9,4
per cent en relació amb l'any anterior, evolució que afecta per
igual el sostre comercial situat en edificis residencials i el situat
en altres edificis. La participació delprimer sobre el total ésmolt
superior, ja que representa dues terceres parts del total. Aquesta
preeminència del sostre comercial residencial sobre el no resi
dencial s'ha manifestat de manera continuada al llarg del període
88-92.

Un apropament a la distribució espacial d'aquesta superfície
per l'any 1992 mostra que Ciutat Vella és el districte que acull
unaquantitat superior de sostre comercial previst.Aquest fet su
posa unanovetat, ja que en anys anteriors la participació
d'aquest districte en el sostre comercial total havia estat força re
duïda. Els grans projectes que s'estan executant als Molls de
Barcelona i d'Espanya, són, en aquest cas, els responsables
d'aquests resultats. En tot cas, simirem un període més dilatat de
temps, són L'Eixample, Sants-Montjuïc i LesCorts els districtes
que han estat capdavanters en l'aportació de sostre comercial
-els dos primers de sostre comercial residencial i Les Corts en

edificis no residencials-, ja que entre tots tres acullen la meitat
de la nova oferta de sostre comercial.
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Sostre previst a les llicències d'obres per ausos industrials, d'oficines,
d'equipaments i d'hotels concedides (1992)

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

0
1.702
22.025

O
O
O
o
0

2.025
18.739

44.491

3,8
49,5

4,6
42,1

100,-

413
23.488
27.553
7.895
11.909
6.508
3.094
339

4.308
785

86.292

0,5
27,2
31,9
9,1

13,8
7,5
3,6
0,4
5,0
0,9

100,-

17.744
11.898

0

11.323
598

8.241
840

3.338
7.990
10.877

72.849

Font:Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

24,4
16,3

15,5
0,8
11,3
1,2
4,6
11,0
14,9

100,-

0

1.825
2.131
4.669
1.067

0
0
O
o
O

9.692

18,8
22,0
48,2
11,0

100,-

La construcció de sostre per a usos terciarisprevista a les
llicències del 1992 modera el seu creixement com a

conseqüència lògica del procés expansiu del quinquenni anterior.

Després d'uns anys de fort creixement de l'economia i d'un
augment espectacular de la dotació de sostre terciari, lamodera
ció dels ritmes d'activitat i el fre natural que s'imposa després de
la culminació dels grans projectes realitzats han desembocat en
uns volums d'obra nova prevista força minsos. A més, l'actual si
tuació d'alentiment del creixement i les creixents dificultats per
collocar unapart del sostre -bàsicament el destinat a oficines
contribueixen a ajornar les iniciatives empresarials de construir
més sostre.

Per l'any 1992 i pel conjunt dels quatre epígrafs analitzats en

aquest quadre es registra un volum d'obra nova prevista inferior
en més d'un 47 per cent a l'aprovada durant l'any 1991. Es tracta
d'una davallada força generalitzada, quan que tots els grups en
què desagreguem el sostre no residencial experimenten caigudes
superiors al 20 per cent.

En concret, el sostre de nova construcció destinat a instalta
cions industrials segueix elprocés de pèrdua d'importància pro
gressiva que es concreta en una aportació gairebé simbòlica al

conjunt del sostre de nova planta. De fet, a la ciutat central pràc
ticament ja s'han deixat de construir grans edificis destinats a ac

tivitats industrials, en part perquè la competència per l'espai ten
deix a afavorir el desenvolupament d'altre tipus d'activitats, en
part perquè a la resta de l'àrea metropolitana es troben magnífi
ques ubicacions amb exce•ents serveis.De fet, a hores d'ara a la
ciutat es dóna -especialment al Poblenou- el procés invers, és
a dir,es reconverteixen els antics edificis industrials per a usos

que es consideren amb més futur i més adients amb l'entorn. A
banda d'això, hi ha un degoteig constant de projectes de dimen
sions reduïdes que es destinen a la installació de benzineres, de
magatzems i de petites instal•lacions fabrils, que són els que com
ponen el gros del sostre de nova construcció qualificat d'indus
trial. És una altra conseqüència del «canvi de mida» de la ciutat
real a què hem al.ludit abans.
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Pel que faal sostre destinat a oficines, la situació és ben dife
rent, quant que els serveis especialment els serveis avançats
és labranca d'activitat que hamostrat un major dinamisme en els
darrers anys. Aquest fet ha provocat una explosió en la dotació
de sostre destinat a oficines en els darrers anys. En concret, des
de l'any 1988 s'ha aprovat la construcció de gairebé 700.000 m2 de
sostre per a oficines a la ciutat, i això representa aproximada
ment un increment del 24 per cent sobre l'estoc de sostre destinat
a oficines existent el 1987. El desenvolupament de les Àrees de
Nova Centralitat ha afavorit un cert reequilibri en ladistribució
espacial del sostre destinat a oficines; mentre que el 1987 l'Ei
xample acollia el 46 per cent de l'estoc de sostre d'oficines de la
ciutat, amb lanova oferta de recent creació aquesta proporció
s'ha reduït fins al 41,2 per cent.

Quant al sostre destinat a equipaments, malgrat que no és aliè
a l'evolució negativa que afectael conjunt del sostre, confirma el
protagonisme creixent de què ha gaudit aquest tipus de sostre en
els darrers anys; si considerem conjuntament els equipaments i
els hotels, la participació relativa d'aquest grup sobre el conjunt
de sostre ha passat de 4,8 punts pel 1988 a 10,3 punts pel 1992.
Això és molt important perquè confirmaque fins i tot un cop dei
xada enrera la fase de construcció d'aquesta mena d'edificis pels
Jocs, la construcció d'equipaments culturals pot actuar com a mo

tor de desenvolupament urbanístic i social d'algunes àrees; Ciutat
Vella,amb una quarta part del sostre d'equipaments previstos a

la ciutat el 1992, n'és un bon exemple.



Lloguer d'oficines

Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (2n. semestre 1992)

fins a 30 1,0 1,0 fins a 500 5,7 5,7
31-60 16,4 17,4 501-750 21,1 26,8
61-90 35,2 52,7 751-1.000 19,8 46,6
91-120 20,5 73,2 1.001-1.250 17,1 63,8
121-150 7,7 80,9 1.251-1.500 14,8 78,5
151-200 12,8 93,6 1.501-1.750 8,4 86,9
201-250 4,0 97,7 1.751-2.000 4,7 91,6
251-300 1,0 98,7 2.001-2.500 3,4 95,0

més de 300 1,3 100,- 2.501-3.000 1,0 96,0
més de 3.000 4,0 100,-

Total 100,-
Total 100,-

Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (1992)

fins a 30 1,4 1,4 fins a 500 6,5 6,5
31-60 20,8 22,2 501-750 18,2 24,7
61-90 32,5 54,7 751-1.000 19,6 44,3
91-120 17,0 71,7 1.001-1.250 19,0 63,3
121-150 8,4 80,1 1.251-1.500 12,1 75,5
151-200 11,5 91,6 1.501-1.750 7,2 82,7
201-250 3,8 95,4 1.751-2.000 5,2 87,9
251-300 2,2 97,5 2.001-2.500 5,6 93,5

més de 300 2,5 100,- 2.501-3.000 1,9 95,4
més de 3.000 4,6 100,-

Total 100,-
Total 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de la Propietat Urbanade Barcelona.

Evolució de l'estructura de preus de lloguer

fins a 750
751-1.250
més de 1.250

Total

47,3 30,3 27,9 24,7
32,9 36,5 38,5 38,6
19,8 33,2 33,6 36,7

100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de laPropietat
Urbana de Barcelona.

Presentem, un cop més, l'explotació de les dades dels contrac
tes d'arrendament de locals d'oficines i similars que s'han regis
trat a la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona. La
informació obtinguda s'ha elaborat a partir d'una mostra de con
tractes registrats durant el segon semestre i el conjunt de l'any
1992. La mostra analitzada -formada pels contractes registrats
durant un període de temps constant i homogenimes a mes

correspon, comés habitual, als locals -amb l'excepció de les

plantes baixes- destinats a usos d'oficines i similars.

La modernització que s'ha produït en els darrers anys en el
parc d'oficines ha vingut tant de la mà de l'eixamplament de
l'oferta, com de la renovació i adequaciód'una part de la que ja
era elmercat. Des del punt de vista quantitatiu, s'estima que en
tre el 1987 i el 1992 el creixement del parc d'oficines ha estat su

perior a un 25 per cent. Les noves i singulars promocions que
s'han incorporat al mercat en el darrer bienni, juntament amb les

que han experimentat un procés de rehabilitació integral, han en

grandit l'escenari per a laubicació de locals de negocis, amb una

major heterogeneïtat de l'oferta, dels serveis de què disposen els
edificis i també de la localització. En definitiva, ha augmentat el
sostre terciari d'alt standing i s'ha trencatdefinitivament amb la
concentració d'aquest tipus d'oferta immobiliària a l'Eixample i a

la Diagonal.

L'alentiment dels ritmes de creixement de l'activitat econòmica
les expectatives generades a l'entorn de la nova llei
d'arrendaments urbans han frenat l'augment del nombre
de contractes de lloguer.

El nombre de contractes analitzats a lamostra del 1992 és infe
rior en un 28 i en un 20 per cent, respectivament, al dels analit
zats pels anys 1991 i 1990. Aquesta disminució del nombre de
contractes de lloguer revela la desceleració d'uns ritmes d'activi
tat que esmanifestaren particularmente intensos durant el perío
de 1987-91. La disminució del ritme d'activitat detectada a final
del 1992, fins a cert punt, no és més que el resultat lògic delre
torn a una situació de consolidació del creixement.
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Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons preu de lloguer (ptes./m2) (1992)

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

9
23
3
0
3
1
1

1
1
3

15
44

5
6

12

6
3
2
4

29

21
58

6

5
17

8

5
2

6
8

5

66
12

7

19
7

2

3
5
6

3
49
3
4
10
10
1
1

1
2

0
28
1

5
11

3
0
2
0
0

2

14

o
1

15

1
1

1
1

0

f otal Barcelona 45 126 136 132 84 50 36

4 1
19 25
1 0
3 6
6 8
1 2

3 1
0 1

0 1
2 0

39 45

60

326
31
37
101
39
17
13
19
50

693

Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons grandària m2) (1992)

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

1

9

0
0

14
62

7
9

17
11

6
7
8

3

23
98
18
12

36
11

7
4

4
12

7
52
2

13

21
9
3
1

3
7

5
29

1
1

10
1

1
1

2

7

7
45
3
1

12
2

0

0
1

9

1

16
0
O
3
2
0
0
O
4

1

6
1

0
1

3

0
0

0
3

1

9

0
0

1
0

0

0
1
5

Total Barcelona 10 144 225 118 58 80 26

Font. Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona.

60
326
32
36

101
39
17
13
19

50

693

Hi ha, però, un altre factor que ha frenat el lloguer de locals de
negoci al llarg de l'any passat. Les expectatives generades a l'en
torn de l'aprovació de la nova llei d'arrendaments urbans han in
tervingut demanera significativa, ja que la modificació de les
condicions de la contractació—especialment per que fa a l'actua
lització monetària de les rendes, a la durada mínima i a l'extinció
dels contractes—, afecta de ple les condicions que regeixen la
contractació dels locals d'oficines i similars. El fet que durant l'a
ny 1992 es romangués a l'espera de l'elaboració d'aquesta llei
provocà un cert estancament del mercat, especialment per part
dels propietaris, que sovint preferien esperar a conèixer els con

tinguts de la nova llei abans de contractar llurs locals a nous llo
gaters.

Una primera aproximació a les dades del conjunt de l'anymos
tra una relativa accentuació de les preferències dels llogaters pels
locals de dimensions mitjanes, ja quemés del 70 per cent dels lo
cals llogats tenen una superfície que oscilla entre els 30 iels 120
m2. En el bienni anterior aquest percentatge no superava en cap
cas el 66 per cent. La moda se situa en l'interval entre 61 i 90 m2,
amb el 32,5 per cent dels contractes; d'ençà el 1989 la moda sem

pre ha correspost a aquest interval, amb la diferència que el per
centatge era d'aproximadament el 26 per cent. Aquesta tendèn
cia a unamajor concentració dels locals de negoci amb
superfícies entre 61 i 90 m2 a costa dels més petits és, possible
ment, unaevolució forçada per la nova oferta d'oficines. Quant
als extrems, els locals amb menys de 30 m2 perden pes sobre el
total, i pel 1992 tenen una participació simbòlica sobre el total de
contractes registrats—amb 11,4 per cent. Pel que fa a l'extrem
superior,persisteix la davallada del pes relatiu dels locals molt
grans —de més de 30 m2—, que passa del 5,5 per cent el 1990 al
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2,5 per cent el 1992. La centralització d'alguns serveis en la nova

oferta de sostre terciari permet desenvolupar la mateixa activitat
amb menys superfície.

La incorporació de novespromocions amb una elevada dotació
de serveis, i la subsegüent expulsió delmercat dels locals més
vells i pitjor condicionats ha fet augmentar la mitjana dels preus
de lloguer durant el 1992.

Pel que fa als preus de lloguer declarats, hi ha una major dis
persió que la que afecta a la superfície dels locals llogats. El 56,8
per cent dels locals analitzats a lamostra han estat llogats a un

preu que oscil.la entre les 500 i les 1.250 ptes./m2, és a dir, s'ubi
quen en el segment central dels preus. Pel que fa als estrats de
preus superiors, la distribució dels contractes de locals llogats,
lluny de decréixer uniformement, presenta valors significatius a

nivells de preus molt elevats. Corresponen a les oficines situades
en edificis de nova construcció o rehabilitats dotats amb els ser

veis més avançats i que disposen d'una ubicació molt privilegia
da. En tot cas, els locals llogats a preus superiors a les 3.000
ptes./m2 representen unapart molt petita sobre el total—no arri
ben al 5 per cent. Malgrat tot, aquesta dispersió a què al.ludíem
anteriorment és la responsable que el preu de lloguer mitjà obtin
gut pel conjunt de contractes analitzats —1.300 ptes./m2— se situï
per sobre de l'interval modal —de 750 a 1.000 ptes./m2.



Mitjanes de preus de lloguer de locals d'oficines i similars. Distribució per barris (1992)

Intervals de preus (ptes./m2) 1.1. Barceloneta 4.1. Les Corts 9.1. Sagrera
CI sense oferta significativa 1.2. Parc

1.3. Gòtic
4.2. Pedralbes
5.1. SantGervasi

9.2. Congrés
93. Sant Andreu

El entre 501 i750 1.4. Raval 5.2. Sarrià 9.4. Bon Pastor
E entre 751 i 1.000 2.1. Sant Antoni 5.3. Vallvidrera-Les Planes 9.5. Trinitat Vella

entre 1.001 i 1.250 2.2. Esquerra Eixample 6.1. Gràcia 10.1. Fort Pius

• entre 1.251 i 1.500 23. DretaEixample
2.4. Estació Nord

6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó

10.2. Poblenou
10.3. Barri Besòs

• més de 1.500 2.5. Sagrada Família 7.2. Horta 10.4. Clot
3.1. Poble Sec 7.3. Vall d'Hebron 10.5. Vemeda
3.2. Montjuïc 8.1. Vilapicina-Turóde la Peira
33. Zona Franca-Port 8.2. Roquetes-Verdum
3.4. Font de la Guatlla 8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sants

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

L'augment de l'oferta d'oficines de lloguer ha temperat els ritmes
de creixement dels preus d'anys anteriors, especialment
en els estrats més elevats.

En relació amb les dades obtingudes un any abans, hom pot
parlar d'un augment del preumitjà d'aproximadament un cinc
per cent en termes reals, clarament inferior als augments regis
trats en anys anteriors.El quadre adjunt mostra un desplaçament

del gros dels contractes cap als estrats de preus superiors. Aban

da de l'efecte monetari, hi ha hagut també un creixement dels
preus motivat, bàsicament, per la incorporació al mercat de no
ves promocions i d'altres de rehabilitades, algunes de les quals
són especialment emblemàtiques. Aquests edificis tenen, sovint,
serveis centralitzats, i incorporen els últims avanços en control i
manteniment; en definitiva, suposen unamodernització del parc
d'oficines que, així, ofereix una gamma més àmplia de locals per
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Principals activitats a desenvolupar als locals
d'oficines i similars llogats aBarcelona (1992)

Serveis a
les empreses
(19,9%)

Indústries
i tallers

(6,1 %)

441~
Vendes Magatzems
(6,4 %) (3,0%)

Oficines i

despatxos
(47,1 %)

Serveis al
consumidor

(17,5 %)

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de laPropietat
Urbanade Barcelona.

llogar.Aquest increment de l'oferta ha tingut també l'efecte de
«desterrar» fora delmercat els locals que, per antiguitat, mancan
ces de serveis i disfuncionalitat de l'espai constituïen unaoferta

poc adequada, però que trobava sortida en un moment en què la
demanda era superior a l'oferta —comho van ser els anys de fort
creixement econòmic previs a la celebració dels Jocs Olímpics; en
conclusió, l'expulsió delmercat d'aquest segment de l'oferta ha
contribuït a l'augment de preus que s'ha produït en els darrers
anys.

Ara bé, les perspectives de cara al futur són ben diferents;
d'una banda, l'incertesa de la situació econòmica general que es
viu al país ha enterbolit les expectatives d'aquest i d'altres sectors

a mitjà termini; de l'altra, la caiguda dels ritmes d'activitat es

pecialment de les expectatives— s'ha produït d'una manera tan

sobtada que ha restat capacitat de reacció a un sector que neces

sàriament esmou en funció de previsions a llarg termini. En defi
nitiva, on fins fa poc es parlava d'una necessitat de crearamb ur
gència espai per a oficines, ara es parla d'una sobredimensió de
l'oferta a mitjà termini. La conseqüència immediata d'això ha es
tat un menor increment dels preus. De fet, aquest procés va co

mençar a les darreries del 1992, un cop acabats els Jocs; així ho
demostra el fet que el ritme de creixement del primer semestre
de l'any va ser superior al del segon, quan es començà a albirar
una notable desceleració.
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La meitat dels locals d'oficines llogats se situen a laDreta
i Esquerra de l'Eixample i a Sant Gervasi. Alhora, és en
aquestes zones on els preus de lloguer són més elevats.

La localització dintre de la trama urbana de les oficines i locals
similars amb contractes de lloguer registrats durant l'any 1992
mostra una concentració molt notable i típica; de les 38 zones es

tadístiques que componen Barcelona només tres —la dreta i l'es
querra de l'Eixample i Sant Gervasi— acullen la meitat dels con
tractes registrats. Aquesta concentració tan gran s'ha manifestat
de manera reiterada en els darrers quatre anys. Això no és cap
sorpresa, ja que al llarg de les tres àrees esmentades, juntament
amb l'extrem nord de la Diagonal discorre el que s'anomena
l'Area Central de Negocis de Barcelona que, ara per ara, consti
tueix la zona de més àmplia concentració de terciari a la ciutat.
De la resta de zones estadístiques que hi ha a la ciutat, només
vuit tenen una aportació rellevant. Totes elles, amb l'excepció del
Poblenou, són adjacents a les esmentades anteriorment, dema
nera que podríem dibuixarunabanda que reflectís la concentra

ció dels locals llogats, que comprendria els barris que travessa la
Diagonal i limítrofs amb ella, i la part central de l'Eixample.

Com en els anys precedents, l'Eixample és, amb el 47 per cent
del total, el districte que acull una proporció superior de contrac

tes registrats. A un termini mitjà, hom pot esperar que el desen
volupament de les Arees de Nova Centralitat contribuirà a ree

quilibrar aquesta distribució, en haver augmentat
substancialment l'espai destinat a activitats terciàries en altres zo
nes de la ciutat.

Una anàlisi detallada de l'estructura de preus de lloguer mos
tra comés al districte de LesCorts en concret al barri delma
teix nom— on s'han llogat els locals a un preumitjà més elevat
—més de 1.800 ptes./m2—, gairebé un 40 per cent superior a la
mitjana de la ciutat, però alhora inferior en un 8,2 per cent al
preu registrat l'any 1991. El segueixen en la distribució de preus
els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, tots dos amb
preus per sobre de lamitjana i superiors en un 11,6 i en un 5,4
per cent respectivament al preu d'un any enrera. Ara bé, a dife
rència de Les Corts, on els locals llogats són de dimensions mitja
nes —a l'entorn dels 85 ambdós districtes registren les su

perfícies mitjanes més elevades després de SantMartí, superiors
als 100 m2. Aixó converteix Sarrià-Sant Gervasi en el districte on

es paguen les rendes de lloguermés elevades —a prop de les
160.000 ptes. almes de mitjana per local. En l'altre extrem, les
zonesmés allunyades del l'Area Central de Negocis són les que
registren uns preus de lloguer inferiors.

La distribució dels locals de negoci llogats en funció de les acti
vitats declaradesmostra que gairebé la meitat dels locals llogats
al llarg del 1992 —deixant de banda els situats en plantes bai
xes— es pensaven destinar a oficines i despatxos. Els serveis a les
empreses i altres serveis als consumidors segueixen com a activi
tats que registren un major dinamisme. En relació amb anys pre
cedents, els serveis a les empreses han experimentat un impuls
molt destacable, la qual cosa ha permès a aquest grup reduir la
distància que el separa amb el d'oficines i despatxos—en 1989 la
diferència era de 63 punts percentuals,mentre que pel 1992 ha
estat de 27 punts. Els locals llogats destinats a vendes, magatzems
i indústries i tallers mantenen, dintre de la nimietat, la seva apor
tació relativa.



VI. Ocupació





Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (%)

31-X11-1987 15,9 19,3 18,3 20,9
31-X11-1988 13,3 16,0 15,2 18,8
31-X11-1989 9,6 12,0 11,6 16,2

31-111-1990 9,3 11,7 11,3 16,1
30-V1-1990 8,7 10,8 10,2 15,3
30-1X-1990 9,0 11,2 10,6 15,3
31-X11-1990 8,9 11,3 10,9 15,6

31-111-1991 9,0 11,4 11,0 15,6
30-VI-1991 8,7 10,7 10,2 14,8
30-1X-1991 8,9 11,2 10,7 15,0
31-X11-1991 9,0 11,0 10,7 15,4

31-111-1992 9,1 11,0 10,5 15,4
30-V1-1992 8,7 10,4 9,7 14,4
30-1X-1992 9,1 10,9 10,1 14,4
31-X11-1992 9,7 11,7 11,2 15,5

Font: Direcció General d'Ocupació de laGeneralitat de Catalunya ielaboració pròpia a partir de lesdades de l'Enquesta de Població Activa per a la província de Barcelona, del nombre
d'aturats registrats a a Barcelona i de la població estimada per Barcelona.Economia.

Nota: Apartir d'aquest número, la taxad'atura Barcelona ha estat recalculada sobre la base de les dades censals de 1981 idel 1991. Amb aquest nou càlcul, la nova taxa és de tresa quatre
dècimes inferior a l'antiga, sense alterar-ne la tendència.

Atur registrat a Barcelona

Atur total registrat 66.238 66.295 65.086 69.491 6,8 4,8

Atur masculí 26.886 27.721 29.277 32.795 12,0 18,3
Atur femení 39.352 38.574 35.809 36.696 2,5 -4,9
Atur juvenil (16-24 anys) 13.780 13.721 12.624 14.029 11,1 2,2

Distribució sectorial:

-Agricultura 113 89 81 96 18,5 7,9
-Indústria 24.203 23.199 22.542 23.785 5,5 2,5
-Construcció 2.659 3.063 4.029 4.461 10,7 45,6
-Serveis 33.454 35372 34.642 37.193 7,4 5,1
-Sense ocupació anterior 5.809 4.572 3.792 3.956 4,3 -13,5

Font: Dadesde l'INEM facilitadesper l'Àrea de Desenvolupament Econòmic iSocial de l'Ajuntament de Barcelona.

Toti l'augment de l'atur al darrer trimestre del 1992, la taxa
d'atur de Barcelona es compara molt favorablement amb
la de Catalunya i Espanya.

En finalitzar l'any 1992, el nombre d'aturats registrats a les ofi
cines de l'INEMde Barcelona era de 69.491 persones. Aquesta
xifra és superior en 3.196 persones a la d'un any abans i posa de
manifest l'increment de l'atur que s'ha produït als darrers mesos

de l'any, després d'haver assolit al juliol elmínimabsolut dels
darrers anys, quan es registraren 60.885 desocupats.

Toti que a l'estiu sempre disminueix elnombre d'aturats per
motius estacionals i torna a augmentar cap a finald'any, l'incre
ment del segon semestre mostrael menor ritme d'activitat econò
mica i els ajustos laborals que han realitzat nombroses empreses.
Certament, el repte de lacompetitivitat i la feblesa de la deman
da, principalment al sector industrial, han fet augmentar elnom
bre d'expedients de suspensió de pagaments o de regulació de
plantilla en relació amb anys anteriors.

Aquesta variació del nombre d'aturats, a més, pot semblar més
acusada a Barcelona pel fet d'haver viscut als darrers anys un rit
me de creixement superior al del seu entom, coincidint amb la
preparació dels JJ00 i amb el gran nivell d'inversions públiques
i privades que s'hi realitzaren. Però el cas és que Barcelona conti
nua tenint una taxad'atur relativamentmoderada, si es compara
amb les de l'entorn més proper, i semblant a la mitjana dels prin
cipals països de laCE. Així, la taxa d'atur registrat a 31 de de
sembre era del 9,7 per cent, un punt i mig per sota de la de Cata
lunya i quasi sis punts de la d'Espanya.
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Taxad'atur registrat

5
des.85 des.86 des.87 des.88 des.89 des.90 des.91 des.92

—Barcelona — Província Barcelona — Catalunya Espanya

Amb aquestes dades, la taxa se situa sis dècimes per sobre de
la de final de setembre. Toti aquesta alça en relació amb el tri
mestre anterior, la comparació amb d'altres àmbits geogràfics
continua clarament positiva: a Catalunya ia Espanya l'augment
del darrer trimestre fou, en tots dos casos, de 1,1 punts contra les
sis dècimes de Barcelona. Aquesta evolució de la taxa d'atur ha
vingut donada tant per la disminució de la població activa en re

lació amb l'any anterior com per l'augment de l'atur. En aquest
cas, doncs, tant les variacions del numerador com del denomina
dor ha tingut uns efectes en el mateix sentit.

Les creixents dificultats delmercat de treball incentiven una part
dels aturats a abandonar-lo.

Que la població activa hagi minvat obeeix principalment al fet
que, en èpoques de refredament econòmic, una part del coIlectiu
d'aturats, especialment del femení—per motius que vanmés en
Ilà del fet econòmic en si—abandona la cerca de treball i deixa
de formarpart de la població activa declarada, tot i que possible
ment s'integri en l'economia submergida. En èpoques d'expan
sió, succeeix justament el contrari: en un primer moment dismi
nueix l'aturmasculí fins a un determinat nivell, i després el
collectiu femení és el que experimenta un major increment de
contractacions. Així, el nombre d'aturats masculins al final del
1992 continua augmentant en relació amb l'any anterior —per
l'impacte de l'atur industrial i de la construcció— i el femení dis
minuint, encara que aquest darrer ho fa a unes taxesmolt infe
riors a les de trimestres anteriors.
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Nombre d'aturats registrats

G F MAMJ

1989

JASOND

1990 —1991 —1992

Si diferenciem per sectors, on ha augmentat més el nombre
d'aturats als darrers mesos de l'any 1992 en relació amb un any
abans ha estat en la construcció, que continua creixent a unes ta

xes per sobre de lamitjana. A la indústria, el quart trimestre de
l'any passat és elprimer en molts anys en què el nombre d'atu
rats és superior al d'un any enrera. En aquest sentit, es fa palès
l'impacte del refredament de l'activitat en la indústria, sector en
què la competència internacional és més forta i on els marges
d'explotació sónmés estrets. Quant als serveis, aquest és un sec

tor amb unamobilitat de treballmés elevada i on es reflecteix la
varietat de tipus de contractes de duració limitada, especialment
en joves i en susbsectors on hi ha un elevat grau d'atomització
d'empreses, com ara comerç i restauració i hostalatge.

El nombre d'altes i baixes de demandes d'ocupació ha dismi
nuït considerablement als darrers mesos de l'any, en part com a

conseqüència del decret sobre prestacions icontractació de prin
cipi d'abril que establia una durada mínima d'un any per als con

tractes temporals, tot i que hi ha altres tipus de contractes de du
rada inferior a aquest mínim. Quant a les altes, l'evolució al llarg
de l'any ens indica que cada cop més aquestes provenen d'atu
rats. Aquest és un fenomen que ocorre a tot Catalunya, ja que és
la comunitat amb una de les taxes de cobertura —mesurada per
la relació d'aturats que reben algun tipus de prestació sobre el
total d'aturats registrats—més elevada, rondant el 90 per cent.
Així, aconseguir un primer període de cotització—la qual cosa
dóna lloc a un posterior dret de cobertura— sembla ser relativa
ment factible; el que ésmés difícil és mantenir el lloc de treball o
canviar de feina sense haver de passar per un període de desocu
pació. En aquest cas, el fet d'haver de passar pel registre de
l'INEM en renovar un contracte temporal—a través de les ofer
tes nominades— no comporta rebre cap tipus de prestació, però
sí que es comptabilitza comuna alta i unabaixa de demanda de
lloc de treball.



Contractacions registrades a Barcelona

1,99
Variació (%)
4t. tr. 1992/

1992

Variació (°/0)

Altes demandes d'ocupació 54.870 50.990 48.052 47.144 -1,9 -7,5
Baixes demandes d'ocupació 42.335 52.495 44.161 43.828 -0,8 -16,5
Altes llocs de treball oferts 4.425 3.101 2.440 1.434 -41,2 -53,8

Contractes de treball registrats 110.446 105.749 91.868 84.079 -8,5 -20,5
- acollits a mesures de foment 55.637 51.827 29.908 37.032 23,8 -28,5
- no acollits amesures de foment 54.809 53.922 61.960 47.047 -24,1 -12,7

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:

- Sectorial: Agricultura 89 88 30 60 100,0 -31,8
Indústria 9.842 8.153 4.130 5.059 22,5 -37,9
Construcció 2.867 2.036 779 877 12,6 -56,9
Serveis 42.839 41.550 24.969 31.036 24,3 -25,3

- Persexes: Homes 28.970 26.037 14.466 17.442 20,6 -33,0
Dones 26.667 25.790 15.442 19.590 26,9 -24,0

Font: Dades de l'INEM facilitadesper l'Àrea de DesenvolupamentEconòmic iSocial de l'Ajuntament de Barcelona.

Actius i ocupats estimats a Barcelona
(serie homogènia)
■■•■■■•■=2....~1111.1.

31-XII-1986 707.772 582.078 125.694
31-XII-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

31-111-1990 735.759 667.561 68.198
30-VI-1990 745.879 681.210 64.669
30-IX-1990 739.436 672.573 66.863
31-XII-1990 741.662 675.424 66.238

31-111-1991 736.101 669.751 66.350
30-VI-1991 737.700 673.380 64.320
30-IX-1991 746.069 379.784 66.285
31-XII-1991 732.987 666.692 66.295

31-111-1992 724.095 658.019 66.076
30-VI-1992 717.405 654.725 62.680
30-1X-1992 716.308 651.222 65.086
31-XII-1992 715.774 646.283 69.491

Nota Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat el total d'aturats registrats
a les oficines de PINEM. A partir d'aquest número, s'ha recalculat la sèrie a partir de
l'evolució de les dades censals del 1881 i 1991.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades de l'Enquestade Població Activa per a la

provínciade Barcelona ide la nova estimació poblacional de Barcelona.Economia.

Per altra banda, el nombre de persones que es donen de baixa
també disminueix als darrers mesos en relació amb un any abans,
ja sigui perquè aconsegueixen feina -que seria el que ocorregué
al 1990, en què les disminucions foren de l'ordre del 40 per cent
anual-, ja sigui perquè desisteixen de fer-ho -principalment les
dones-, com seria en part el que ocorre actualment. Tot iaixò,
cal tenir en compte que les èpoques de refredament econòmic
coincideixen amb un rebrot de l'economia submergida, i que és
possible que davant del control més estret que l'INEM realitza
sobre qui cobra prestacions, part dels beneficiats optin per renun
ciar-hi i donar-se de baixa coma demandants de llocs de treball.

Disminueix el nombre de contractes de treball registrats.

Paral•lelament a aquesta reducció de les altes i baixes, el nom
bre de contractes registrats també ha disminuït sensiblement, en
especial els acollits a mesures de foment, que fins al tercer tri
mestre havien experimentat increments de l'ordre del 14-20 per
cent en relació amb els respectius trimestres de l'any anterior.
Per altra banda, la reducció dels contractes no acollits -que ja
en trimestres anteriors anaven a la baixa- afecta tots els sectors,
i en especial la construcció. En aquest cas, les dificultats de finan
çament d'algunes empreses del sector les obliguen a retardar al
guns mesos les grans obres en curs. De totamanera, la caiguda de
noves contractacions és comuna a lamajor part dels sectors da
vant uns estocs de producció creixent que una demanda retraigu
da no absorbeix. Les darreres reduccions temporals de llocs de
treball al sector de l'automòbil en són un dar exemple. De fet,
però, aquests sectors són també els que responen amb més imme
diatesa a un estímul de la demanda i fan de dinamitzadors del
conjunt de l'economia.
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La distribució de mercaderies a Barcelona

I. Introducció

En eldarrer decenni, l'estructura productiva de Barcelona s'ha
vist sotmesa a un notable i sostingut procés de transformació. La
crisi econòmica iniciada amitjan dels setanta i que es va allargar
gairebé deu anys, el procés de descentralització del poder polític
que va comportar l'Estat de les Autonomies i, darrerament, l'ac
celerat procés de modernització i d'incorporació de les noves tec
nologies iprocessos productius al món empresarial, han estat al
guns dels factors desencadenants i alhora acceleradors del procés
de terciarització que ha viscut l'activitat productiva de la ciutat.
En termes d'ocupació, i en poc més de deu anys, la indústria de la
ciutat—inclosa la construcció— ha perdut prop d'una tercera

part del seu pes sobre el total.

Entre d'altres implicacions, aquest procés continuat de tercia
rització, especialment al centre de laciutat i posteriorment a
molts subcentres amb un àmbit d'influència limitat bàsicament a
nivell de barri, ha significat un canvi progressiu en la tipologia de
les mercaderies amb origen o destinació a la ciutat. I també en el

tipus de vehicle que s'utilitza per al seu transport. La indústria
urbana—entenent com a tal aquella activitat transformadora lo
calitzada a la ciutat i fora dels polígons i zones industrials— ha
estat parcialment substituïda per activitats terciàries perfecta
ment compatibles amb els usos residencials pel que fa a l'activitat
desenvolupada. D'altra banda, però, generen tants o més fluxos
d'entrada i sortida de productes com la pròpia activitat industrial
substituïda.

A grans trets, hom podria dir que aquesta transformació no ha
estat tant beneficiosa comera d'esperar pel que fa a la millora
dels estàndards de qualitat de vida dels residents a la ciutat, atès
que el canvi d'activitat, si bé ha servit per reduir significativa
ment les emissions de fums i sorolls industrials, no ha resolt —ni
de bon tros— la problemàtica del transport de mercaderies a la
ciutat. Com a molt, s'ha produït una substitució del camió coma

mitjà de transport bàsicper elements més lleugers com ara les
furgonetes.

Amb l'objectiu d'analitzar en detall la tipologia de problemes
plantejats per la distribució de mercaderies a la ciutat—especial
ment de productes acabats al terciari— i en un intent de cercar
possibles solucions capaces de minimitzar les disfuncions que
aquestes tasques necessàries de càrrega i descàrrega provoquen a

la circulació, l'Ajuntament de Barcelona i el Foment del Treball
Nacional van encarregar a l'empresaDOYMO, S.A., un estudi
d'aquest subsistema del transport urbà, del qual aquesta mono
grafia en recull una síntesi parcial.

ftii 011I e i I1IL 17

Els efectes de les disfuncions esmentades anteriorment no s'es

goten únicament en la circulació de vianants i vehicles en gene
ral, sinó que al mateix temps repercuteixen directament sobre els
mateixos transportistes i operadors econòmics originaris o recep
tors de lamercaderia, permitjà d'un increment dels costos de dis
tribució dels productes a la ciutat imolt especialment a les zones
més cèntriques, de fort caràcter terciari.

Possiblement la incorporació definitiva de les rondes a la xarxa
viària de la ciutat hagi pogut significar un respir momentani per
la problemàtica que suporta aquest tipus d'activitat, ja que una
tercera part dels transportistes consultats van respondre—quan
les rondes encara no s'havien enllestit— que els problemes deri
vats del trànsit eren la seva principal preocupació. Pern s'hauria
de procurar que aquestamillora relativa no ajornés indefinida
ment la resolució definitiva d'aquesta problemàtica.

En altres paraules, un sistema ineficient de distribució de mer
caderia a la ciutat és una font d'externalitats negatives pel con
junt de la ciutat—nivells de congestió, sorolls i contaminació at
mosfèrica suplementaris— i al mateix temps resta competitivitat
al terciari amb més vocació de centralitat.

Per tald'analitzar de forma exhaustiva aquesta problemàtica,
l'estudi l'enfoca des d'una triple vessant que implica una anàlisi
detallada dels següents aspectes:
— Les característiques estructurals i operatives de les empreses

de transport que fan la distribució de mercaderies a Barcelo
na.

— Elsistema de recepció/repartiment de les mercaderies per part
del sector comercial a quatre zones representativesde les dife
rents trames urbanes i terciàries del centre de la ciutat.

—El funcionament de les zonesd'estacionament habilitades per
a la càrrega i descàrrega.

L'objecte d'aquesta monografia és donar a conèixer de forma
sintètica els principals resultats de l'estudi, tant pel que fa a l'anà
lisi de la situació com al ventall de possibles solucions apuntades
pels autors del treball.
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Distribució de les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies durant el dia
I . I D 14 De 16.a, r

Ciutat Vella 18,1 47,0 20,6 2,0 11,8 0,5 100,- 12,4
Eixample 13,8 42,9 25,8 2,2 14,6 0,7 100,- 19,9
Sants-Montjuïc 16,2 41,0 27,7 2,4 12,0 0,7 100,- 10,0
Les Corts 11,2 39,3 30,5 2,0 17,0 0,0 100,- 3,3
Sarrià-Sant Gervasi 15,0 46,2 20,5 2,9 14,4 1,0 100,- 12,3
Gràcia 13,0 38,3 27,3 4,3 15,2 1,9 100,- 9,0
Horta-Guinardó 18,5 46,2 18,0 3,7 13,2 0,4 100,- 8,0
Nou Barris 8,1 49,3 26,3 6,5 9,1 0,7 100,- 9,6
Sant Andreu 15,7 35,8 28,1 3,7 16,2 0,5 100,- 6,9
Sant Martí 18,8 48,3 16,1 0,1 16,1 0,6 100,- 8,6

Barcelona 15,0 43,9 23,7 2,9 13,7 0,8 100,- 100,-

Alimentació
Roba i calçat
Fusta i mobles
Química i farmacèutica
Mat. de construcció
Metalls
Consums domèstics
Restauració i hoteleria

33,6
4,5
13,2
1,8
2,3
0,0
0,9
8,2

40,6
41,0
40,2
36,6
43,2
46,7
34,7
55,0

15,8
32,7
26,7
26,2
29,5
27,3
31,1
24,4

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

6,6
17,3
18,4
32,0
22,7
21,9
26,3
8,6

1,3
1,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,9
0,5

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

ll. El sector terciari i ladistribució de mercaderies a Barcelona.

11.1. La localització delsector terciari.

Totjust començar aquest article s'ha remarcat la forta expan
sió que ha viscut el terciari a la ciutat en els darrers anys i la
transformació que això ha implicat en l'estructura productiva.
Lògicament aquest procés ha incidit en una forta demanda de
sostre destinat a aquests usos, entre els quals en destaquen el co

mercial i el de restauració i hoteleria, de bon tros els principals
subjectes d'anàlisi d'aquest estudi.

Així, en termes de locals ubicats a Barcelona i destinats a acti
vitats productives, el conjunt d'activitats terciàries -amb poc
més de 65.000 locals segons dades del 1990- ocupa al voltant del
80 per cent dels locals de negocis amb l'activitat clarament identi
ficada.En relació amb l'any 1985, el nombre de locals dedicats a

usos terciaris ha augmentat un 16 per cent, per un augment del 12
per cent del total de locals de negocis i una lleu reducció del
nombre de locals industrials.

Val a dir també, per tal de contextualitzar encaramés la im
portància relativa de l'evolució del nombre de locals destinats a

activitats del terciari, que en el mateix període el cens d'habitat
ges a la ciutat s'ha mantingut sense variacions significatives.

El coneixement en detall de la localització del sector terciari a
nivell de barri i de la seva estructura sectorial és un requisit bàsic
per detectar a quines àrees de la ciutat aquesta problemàtica de
la distribució de mercaderies és més aguda i quin tipus de mesu

res són aplicables en funció de les característiques del terciari de
la zona.De fet, en funció de la major o menor intensitat d'aquest
sectord'activitat per àrees de la ciutat, es poden distingir tres ti
pologies diferents de concentració comercial:
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30,7
10,5
13,0
6,9
1,5
2,7
7,7
27,1

Terciaricentral intens. És una zona on hi predominen clara
ment determinats usos terciaris, fins al punt que els industrials
pràcticament han estat desplaçats i l'ús residencial està en regres
sió. A grans trets estaria format per l'àrea d'influència de l'eix
que va des del Passeig de Colom fins a la Zona Universitària de
la Diagonal, travessant Ciutat Vella per la Rambla i Via Laieta
na, continuant per Passeig de Gràcia-Rambla Catalunya i Diago
nal. La seva cobertura ésmunicipal, i per a moltes activitats, su
pramunicipal.

Terciariperifèric intens. En aquestes zones, el terciari coexis
teix amb d'altres usos, sense ser-hi predominant. La importància
del comerç i la seva diversitat n'és la nota característica. La seva

cobertura supera l'estricta del barri. Seria el cas de l'eix comer
cial de Creu Coberta i carrer de Sants.

Terciariperifèric local. Correspon a les àrees comercials d'àm
bit estricte de barri.Alguns exemples en serien el carrer Gran de
SantAndreu-plaça Orfila, plaçaUnió al Poblenou, Abaceria
Central a Gràcia i elMercat de Sant Antoni.

11.2. La distribució de mercaderies a Barcelona.

La distribució de mercaderies -quant a freqüència- segueix
unes pautes diferents en funció del tipus d'establiment comercial
i terciari en general, present a cada barri. Pel conjunt de la ciutat

segons l'estudi de referència- es pot dir que el 61 per cent
dels comerços reben gènere diàriament. Per districtes, els valors
extrems serien els de Sarrià-Sant Gervasi amb un 70 per cent i el
55 per cent dels de Sant Martí.



Nombre d'operacions de càrrega i descàrrega per
local comercial aBarcelona (Mitjanes setmanals)

olo 'a Lp,ç4jçions Rece cions

Alimentació 1,0 9,3
Hoteleria 0,2 25,4
Consum domèstic 0,9 8,4
Productes de confort 0,9 13,4
Oci 0,5 22,8
Floristeries 15,4 26,9
Hàbitat 0,7 15,1

L'anàlisi per districtes posa de relleu on es genera lamajor
activitat pel que fa a la distribució de mercaderies. L'Eixample,
on s'hi localitza prop d'un 24 per cent dels locals d'ús terciari de
la ciutat, registra el 20 per cent de les operaciones de descàrrega
de mercaderia que diàriament es fan a la ciutat. A un segon ni
vell, amb poc més del 12 per cent d'aquestes operacions, desta
quen Ciutat Vella i Sarrià-SantGervasi. En conjunt aquests tres
districtes acumulen al voltant del 45 per cent de les operacions de
distribució de mercaderies que genera el terciari de la ciutat.

Si ponderem aquest índex d'activitat—ja siguin les operacions
de descàrrega o el nombre de locals terciaris per districte— per la
superfície del districte, obtenim d'aquestamanera un cert indica
dor de congestió homogeni a tota la ciutat, s'observa que els dis
trictes de l'Eixample i Ciutat Vella es mantenen com les zones de
la ciutat amb unamajor concentració de locals terciaris perHa
—fins a tres vegades la densitat mitjana de la ciutat pel cas de
l'Eixample. Contràriament, eldistricte de Sarrià-Sant Gervasi és
substituït per Gràcia, amb un índex de concentració de dues ve
gades el de la ciutat.

Pel que fa a l'estructura horària de la distribució de mercade
ries, un 44 per cent de les operacions es concentren al matí, entre
les 8 i les 11. D'aquesta hora fins a les 14 es produeixen el 24 per
cent. En conjunt, més del 82 per cent de les operacions de distri
bució de mercaderia al terciari de la ciutat es realitza abans de les
dues de la tarda.

Les diferències entre districtes pel que fa a l'estructura horària
de ladescàrrega de mercaderies es deuen tant a la tipologia dels
locals—amb predomini o no de comerços i negocis relacionats
amb l'alimentació i restauració— coma la seva ubicació en zones

d'accés i mobilitat conflictiva compoden sermolts nuclis histò
rics, amb carrers estrets i congestionats.

Per sectors d'activitats, el que genera més operacions és el de
l'alimentació, amb més del 30 per centdel total. A continuació,
amb un 27 per cent, se situen els bars, restaurants i hotels, que
juntament amb les floristeries són els negocis que generen més

operacions per local i dia. Contràriament—malgrat el volum
d'operacions que generen en conjunt— els comerços d'alimenta
ció són, amb diferència, dels que menys moviments registren per
local al cap del dia, atès que es tracta d'un sector on abunda l'au
toproveünent i en general són comerços molt especialitzats i de
penen de pocs proveïdors. És precisament en aquest establi
ments, juntament amb els de venda de diaris i revistes on les

operacions de descàrrega es concentren al matí, especialment a
primera hora.

111. Anàlisi de les empreses de transport.

El transport de mercaderia amb destinació o origen al sector
terciari de laciutat és en mans—bàsicament— de dos tipus
d'operadors o empreses. D'una banda, les empreses o mitjans de
transport privats—de marca— gestionats directament o propie
tat de la mateixa empresa subministradora del producte, caracte
ritzades per una clara especialització de la seva càrrega. D'altra
banda, les empreses o agències de transport que operen segons la
comanda del client. En aquest cas, l'heterogeneïtat de la càrrega
acostuma a ser la norma. L'autoproveïment és, en termes globals,
força residual, llevat de determinades branques del comerç mino
rista que es proveeixen directament a Mercabama.

Segons l'enquesta realitzada tant als transportistes privats com
als públics, gairebé tres de cada quatre operacions de càrrega i
descàrrega de mercaderia a la ciutat es realitzamanualment, per
l'important pes relatiu que té el comerç al detall a la ciutat. Les
operacions amb mercaderia paletitzada es concentren a la perifè
ria —àrees industrials— mentre que al centre estan limitades a

determinats tipus de comerços, com ara els de materials de cons
trucció—en recessió—,magatzems i comerços majoristes i els
punts de venda de les grans cadenes distribuïdores —especial
ment de productes alimentaris— clarament en expansió.

L'interès de l'anàlisi de les dues modalitats de transport rau
—a banda que les dues es reparteixen la pràctica totalitat de la
distribució de mercaderies— en el tipus de vehicle utilitzat i les
diferències que es palesen. Mentre que les empreses públiques es

caracteritzen per operar amb furgonetes i vehicles lleugers de
menys de 1.500 kg. de càrrega útil, les empreses privades es de
cantenmajoritàriament pel transport en camió, que permet un
major volum i tonatge. Aixà implica mètodes diferents d'encarar
la distribució segons quina sigui l'empresa subministradora i en
conseqüència una incidència també diferent sobre la utilització
de la via pública.

Pel que fa a l'horari per a la distribució demercaderies, nor
malment s'ajusta a l'horari comercial del client.En aquest cas
també és rellevant si la distribució es fa permitjà d'una empresa
pública o privada. Mentre que les empreses de transport privades
—o demarca— concentren la seva feina de distribució al matí, i
especialment entre les 7 i les 10, les públiques distribueixen la se
va feina al llarg del dia, amb puntes d'activitat entre les 10 i la 1
del migdia i entre les 4 i les 6 de la tarda. A grans trets es podria
dir que aquestes empreses dediquen elmatí a fer el repartiment i
la tarda a la recollida.

El nombre d'operacions diàries per vehicle depèn del tipus de
producte i en general està inversament relacionat amb el tonatge
del vehicle. D'aquí es pot deduir que els vehicles de les empreses
públiques fan —de mitjana—més parades que els de les privades
i en conseqüència, més recorreguts per la ciutat. Segons els resul
tats de les enquestes, un transportista públic fa de mitjana uns 70
km. diaris en operacions de càrrega i descàrrega de mercaderia al
terciari de la ciutat, mentre que el transportista privat supera
lleument els 30 km de mitjana diària. L'especialització de produc
te transportat i els sistemes de prevenda fan que aquests trans
portistes puguin optimitzar els seus itineraris.
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Localització i distribució dels locals ocupats per activitats del terciari a Barcelona (%) (1990)
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El temps mitjà d'estacionament per paradavaria entre els 16
minuts dels transportistes privats i els 13 dels públics. Una dife
rència conseqüent amb el tipus de mercaderia i elmitjà de trans
port més usual de cada modalitat.

L'activitat al llarg de la setmana no presenta variacions signifi
catives, tot ique es detecta un cert augment d'activitat els dijous i
divendres, mentre que el dilluns acostuma a ser el diamés fluix.
Al llarg de l'any l'activitat no es distribueix homogèniament, sinó
que presenta moviments clarament estacionals. Els mesos de
març, juliol i novembre-desembre són els períodes de més activi
tat pel transport públic demercaderies,mentre que l'estacionali
tat que afecta al transport privat està més lligada a les caracterís
tiques del producte de cada empresa.

IV. La recepció demercaderies als comerços del centre
de la ciutat.

Un cop estudiat a grans trets la composició del terciari a la ciu
tat i després d'obtenir—via enquestes— una visió dels mètodes
de treball dels distribuidors i de l'estructura dels mitjans de trans

port de mercaderies que operen a la ciutat, és el moment d'ana
litzar amb detall aquesta problemàtica de la distribució comercial
des del punt de vista del receptor de la mercaderia. A aquests
efectes s'han escollit quatre zones de la ciutat amb una forma
concentració comercial i, alhora, de característiques diferents. Els
comerciants d'aquestes àrees han aportat informació referida es

pecialment als diferents sistemes de recepció-expedició de mer

caderia i a la freqüència i volum de viatges atrets-generats.
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Les zones estudiades han estat: l'àrea d'influència del Mercat
del Ninot (en total dotze illes de l'Esquerra de l'Eixample); un
àrea també de dotze illes amb façana a la Rambla de Catalunya;
la meitat nord del Gòtic que gira al voltant del Portal de l'Angel i
una àrea equivalent de Gràcia al voltant del Torrentde l'011a i
per sota de laTravessera. Quatre zones representatives dels tres

districtes amb una major densitat d'activitat comercial de la ciu
tat.

La forma de proveïment més usual a totes les zones és la dels
proveïdors externs. De fet, la immensa majoria dels comerços
utilitzen aquest sistema en combinació amb d'altres, especial
ment l'autoproveYment. Els casosmés extrems es donen a la zona

delMercat delNinot on hi ha un 13 per cent de comerços que de
penen exclusivament de l'autoproveYment,mentre que en aques
ta mateixa zona i al Portal de l'Angel, tres de cada quatre comer

ços depenen exclusivament dels proveïdors.
Així compel conjunt de la ciutat el sector alimentari és el que

genera un major nombre d'operacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies, si considerem globalment les quatre zones estudia
des s'observa que és l'hoteleria —que inclou bars i restaurants
entre d'altres establiments— l'activitat que genera elmajor vo
lumd'operacions. De fet, si pel conjunt de Barcelona aquestes
dues activitats generaven el 57 per cent dels moviments, al con
junt de les zones estudiades només representen un 37 per cent.
La centralitat de les zones d'anàlisi determina aquesta menor es
pecialització del comerç en productes de consum diari.

Si es fa una anàlisi per a cada zona s'observa que l'estructura
sectorial del comerç és diferent a cadascuna d'elles. La zona del
Mercat del Ninot és la que presenta una estructura comercial més
semblant a la del conjunt de la ciutat, malgrat una sensible infra
valoració de l'alimentació pel fet que no es considera l'activitat
pròpia delmercat.
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Mercat del Ninot Rambla de Catalunya I Portal de l'Àngel Gràcia

A la zona comercial de la Rambla de Catalunya, en el bell mig
de lamajor concentració de terciari central de Catalunya, el co
merç predominant és el de productes duradors i de consum no

diari.Així, el nombre d'operacions de càrrega i descàrrega en es

tabliments lligats als sectors de l'alimentació i de l'hoteleria no
més representa el 20 per centdel total.

A la zona del Portal de l'Àngel l'estructura del terciari i per tant
de les operacions de distribució de mercaderies és força semblant
a la de la Rambla de Catalunya, amb un major pes relatiu de les
activitats relacionades amb l'hoteleria.

L'àrea deGràcia, juntament amb un comerç molt divers, d'àm
bit estrictament local, presenta algunes característiques pròpies
de barri en el que encara esmanté una presència important d'ac
tivitat fabril. Reflecteix amb força fidelitat l'estructura de terciari
perifèric local de baixa densitat.

Malgrat ladiversitat d'estructures comercials entre les quatre
àrees i la diversitat de sistemes de distribució iproveïment de la
mercaderia, la distribució horària de les operacions de càrrega i
descàrrega és molt similar. La mitjana que ha resultat pel conjunt
de la ciutat és vàlida per a aquestes àrees.Així, les tres quartes
parts de les operacions es realitzen abans de les dues de la tarda, i
les hores punta a totes les àrees són de 9 a 12 elmatí i de 4 a 6 de
la tarda.

Una tercera part dels locals comercials de les quatre zones no
disposen de cap espai demagatzem inomés a les àrees de la
Rambla de Catalunya i del Portal de l'Angel, un percentatge sig
nificatiu dels locals—un 22 i un 30 per cent respectivament
disposen de més de 30 m2 destinats a magatzem. A la zona del
Mercat del Ninot només un 10 per cent tenen un magatzem
d'aquestes característiques, mentre que a Gràcia la norma és la
inexistència de magatzems d'aquesta grandària.

Aquesta insuficiència generalitzada de superfícies per a emma
gatzematge, juntament amb la pràctica demolts comerciants de
manteniruns stocs limitats, fa que la freqüència de proveïment

per tant de les operacions de descàrrega— siguimés alta del
que seria estrictament necessari.
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V. Tipologia de possibles solucions.

La distribució de mercaderies al centre de la ciutat és l'últim
tram de la cadena del transport que permet que el producte arri
bi al punt final de venda ien conseqüència al consumidor o usua

ri.

La circulació efectiva del producte s'organitza d'acord amb
una logística variable segons el tipus de producte i que ha de res

pectar les normes dictades per l'Ajuntament i l'organització pró
pia de les empreses i agents implicats.

Aquestes consideracions palesen la gran interrelació existent
entre els diferents agents que intervenen en la distribució efecti
va de mercaderies —comerciants i transportistes—, per la qual
cosa la concertació és una línea d'actuació desitjable i en bona
part necessària per a procedir a una regulació d'aquest procés de
distribució.

A més de la consideració anterior, per a millorar la distribució
de mercaderies a la ciutat existeixen dues tipologies diferents de
mesures, segons s'impliquin o no en l'organització global del
trànsit.
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V.1. La regulació de la distribució com a part de l'ordenació
del trànsit.

És evident que una modificació en l'ordenació del trànsit re
percuteix directament —amb més o menys intensitat segons
l'abast de la modificació— sobre la distribució de mercaderies a

la ciutat. És per això que sembla convenient organitzar conjunta
ment ambdós aspectes.

Ara bé, aquestes mesures, que es concentren únicament en la
regulació temporal i espacial de la via pública, normalment no
s'integren en una política específica de càrrega i descàrrega de
mercaderies. És a dir, s'adopta una regulació d'aquestes opera
cions de càrrega idescàrrega exògena al plantejament global,
adaptant-la puntualment a cada cas.

Dins aquesta tipologia de mesures poden esmentar-se actua

cions prou conegudes comara: la creació d'illes de vianants, la
restricció temporal i zonal de la càrrega i descàrrega i la limitació
per a determinats tipus de vehicles.

V.2. Organització específica de la distribució de mercaderies.

Les mesures d'aquest tipus es basen en un plantejament logís
tic de la distribució amb l'objectiu prioritari d'optlinitzar la cade
na de transport de mercaderies.

La millor forma per a introduir aquests criteris logístics és la
creació de punts de ruptura de càrrega, on sigui possible agrupar
els fluxos de mercaderies amb una mateixa destinació per des
prés distribuir-losmés racionalment en l'àrea determinada.

L'optimització de recursos que s'assoleix en la darrera fase de
la distribució compensa a bastament el cost de la prèvia ruptura
de càrrega.

L'objectiu és substituir l'actual esquema caracteritzat per la
dispersió per un sistema capaç de concentrar lamajor part dels
productes en un indret determinat des d'on s'optimitzaria la dis
tribució d'acord amb itineraris preestablerts.

Aquests centres de ruptura de càrrega—amb una certa tradi
ció en àmbits d'actuació superiors a l'estrictament urbà— també
s'anomenen plataformes urbanes quan el seu àmbitd'influència
és reduït, purament local. De fet, poden tenir l'àmbit d'actuació
que es consideri adient.

A nivell de tots els estaments implicats en la distribució de
mercaderies a la ciutat hi ha una coincidència general sobre la
necessitat de millorar aquesta distribució tant per la seva incidèn
cia en la vida de la ciutat comper les disfuncions que crea en el
trànsit.

És difícil trobaruna solució única que millori aquest subsiste
ma del transport urbà. Cal doncs combinar diferents tipologies de
mesures, entre les que cada cop té més importància la ins
tallació de plataformes urbanes.

Ara bé, en el que també existeix una coincidència general és en
la necessitat que qualsevol intent de regulació compti amb la més
àmplia concertació possible entre els diferents agents implicats.







Tràfic de contenidors
N. índex

(1980= 100

1983 242.113
1984 325.592
1985 352.799
1986 340.870

1987 385.318
1988 409.542

1989 439.969
1990 447.920

1991 488.917
lr. tr. 103.370
2n. tr. 131.694
3r. tr. 114.794
4t. tr. 139.059

1992 552.309
1r. tr. 123.569
2n. tr. 153.910
3r. tr. 126.394
4t. tr. 148.436

Font: PortAutònom de 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

4t. tr.1992/4t. tr.1991 6,7
2n. sem. 199212n. sem. 1991 8,3

1992/1991 13,0
1991/1990 9,2

Quant als Dolls sòlids, també davallen considerablement, i so
bretot el seu principal component, la Potassa. En aquest cas, la
caiguda de preus almercat internacional i la crisi del sector de
fertilitzants expliquen aquests resultats. A aquesta evolució nega
tiva també s'hi afegeix la del Ciment, com a conseqüència del
menor creixement de l'activitat constructora a tot Espanya des
prés d'uns anys d'eufòria, però també perquè les importacions ja
no es canalitzen a través delport de Barcelona amb la mateixa
intensitat comes feia anys enrera.

La capacitat exportadora de la indústria catalana,jamanifestada
a principi d'any, es veu reforçada amb la devaluació de
la pesseta. Pel conjunt de l'any, les exportacions de Càrrega
General augmenten en prop de 600.000 tones en relació
amb el 1991.

El grau creixent d'internacionalització del comerç català es fa

patent també a través de les importacions i les exportacions rea
litzades a través delport. En aquest sentit, l'augment d'un 22 per
cent en relació amb el 1991 del tràfic exterior de la Càrrega Ge
neral és significatiu. A més, el sistema productiu ha sabut encarar
el 1992 amb unagran capacitat exportadora: les exportacions de
Càrrega General del conjunt de l'any han estat superiors a les de
l'any anterior en un 29,1 por cent, i especialment afavorides al
darrer trimestre amb les dues devaluacions. En aquest darrer pe
ríode l'increment en relació amb el mateix de l'any 1991 ha estat

del 50 per cent.
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Elmés important a destacar, a més, és que les exportacions de
Càrrega General han augmentat en tot tipus de productes, amb
l'única excepció de l'epígraf de Fusta i derivats. D'entre els epí
grafsmés rellevants, els incrementsmés important s'han donat en
Productes siderúrgics—un 67 per cent—, en Paper i cartró—un

41,5 per cent—, en Productes alimentaris—un 33 per cent— i en
Productes químics—un 18,5 per cent. Vala dir, a més, que no hi
ha hagut cap epígraf amb un augment inferior al 10 per cent.

Les sortides de cabotatge de Càrrega General han experimen
tat un lleuger descens en relació amb l'any anterior.Un dels epí
grafs que presenta una davallada més acusada és el de Material
de construcció, amb una clara relació amb el menor creixement
del sector i un menor paper del port de Barcelona com a centre

redistribuidor. Els principals epígrafs—Vehicles usats i Produc
tes alimentaris— presenten una lleugera disminució, més contin
guda, però, que el conjunt de la Càrrega General.

Dins de l'atmosfera de menor creixement econòmic i de la ne

cessitat de millorar la competitivitat de les empreses espanyoles
davant l'obertura total dels mercats, cal remarcar el futur espe
rançador de l'activitat portuària a la ciutat, en especial a partir
dels darrers acords comercials convinguts amb la Xina i les deci
sions de grans empreses transnacionals comaraSony iNissan de
centralitzar a Barcelona la comercialització dels seus productes a

tot Europa.
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Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (( ctubre-clesembre 1992)

Líquids a doll 48.707 9,04 7,42 71,63 54,9873.576 468.047 1.380.453

1. Gas natural 14 89 0 908.964 0,00 0,01 - 36,20
2. Gas butà propà 42.811 0 14.928 7.466 7,95 - 2,28 0,30
3. Resta derivats petroli 370 646 421.441 258.578 0,07 0,07 64,50 10,30
4. Productes químics 4.378 43.299 31.233 110.811 0,81 4,36 4,78 4,41
5. Olis i greixos 1.000 29.022 0 12.734 0,19 2,93 - 0,51
6. Altres 134 520 445 81.900 0,02 0,05 0,07 3,26

Dolls sòlids 120369 80.314 42.944 513.939 22,35 8,10 6,57 20,47

7. Ciment i clínker 103.256 0 22.490 66.816 19,17 3,44 2,66
8. Llavors i grans 9.160 68 2.064 273.549 1,70 0,01 0,32 10,89
9. Potassa 2.422 70.750 0 0 0,45 7,13 -

10. Adobs i fosfats 2.751 0 0 3.772 0,51 - 0,15
11. Productes minerals 343 1.633 18 58.514 0,06 0,16 0,00 2,33
12. Ferralla 106 106 7.076 47.800 0,03 0,01 1,08 1,90
13. Altres 2.331 7.757 11.296 63.488 0,43 0,78 1,73 2,53

Càrrega general 369.541 838.069 142.401 616.474 68,61 84,49 21,79 24,55

14. Envasos i contenidors 35.943 298.491 37.270 96.499 6,67 30,09 5,70 3,84
15. Productes siderúrgics 9.110 105.576 230 58.997 1,69 10,64 0,04 2,35
16. Sabons i detergents 20.248 6.863 125 1.547 3,76 0,69 0,02 0,06
17. Productes químics envasats 19.525 73.978 207 30.417 3,63 7,46 0,03 1,21
18. Material construcció 10.763 56.636 171 12.395 2,00 5,71 0,03 0,49
19. Vehicles, maquinària i accessoris 11.401 56.367 1.281 41.420 2,12 5,68 0,20 1,65
20. Vehiclesusats 75.803 13.694 77.335 6.311 14,07 1,38 11,84 0,25
21. Begudes 22.220 22.258 158 3.074 4,13 2,24 0,02 0,12
22. Fruites 4.852 5.936 10.932 16.115 0,90 0,60 1,67 0,64
23. Pinsos i farines 17.047 4.148 866 9.509 3,16 0,42 0,13 0,38
24. Peix i conserves 3.746 9.828 279 31.459 0,70 0,99 0,04 1,25
25. Cafè 374 3.338 0 26.834 0,07 0,34 - 1,07
26. Altres productes alimentaris 51.300 26.828 3.566 51.409 9,52 2,70 0,55 2,05
27. Tabac 1.182 1.789 256 3.048 0,22 0,18 0,04 0,12
28. Teixits i filats 937 7.776 44 16.835 0,17 0,78 0,01 0,67
29. Cotó i cuirs 26 4.954 156 21.394 0,00 0,50 0,02 0,85
30. Fusta i derivats 2.320 3.340 309 26.038 0,43 0,34 0,05 1,04
31. Paper i cartró 4.533 34.613 2.936 20.228 0,84 3,49 0,45 0,81
32. Altres mercaderies 78.211 101.656 6.280 142.945 14,52 10,25 0,96 5,69

Total 538.617 991.959 653392 2.510.866 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Mercaderia desembarcada: tot i lapreeminència dels Dolls,
les importacions de Càrrega General denoten una major
obertura alsmercats internacionals.

Pel conjunt de l'any 1992, els grans epígrafs de mercaderiaen
trada al port han estat, com en anys anteriors, el Gas natural, els
Derivats líquids del petroli i les Llavors i grans. Únicament
aquests tres epígrafs han concentrat més del 55 per cent de la
mercaderia entrada. Quant a llur evolució en relació amb l'any
anterior, aquesta ha estat de signes oposats: lleugerament positi
vaper al Gas natural inegativa per als altres dos. De fet, l'am
pliació de la xarxa de canalització de gas natural ha permès que
als darrers anys n'augmentés molt el consum i per tant les impor
tacions a través del port. Tanmateix, ja que la xarxa actual co
breix ja gran part de la geografia i l'ús que se'n fa -tant en eco

nomies domèstiques com en usos industrials-ja ésmolt
intensiu, cal suposar que el ritme de creixement serà més suau.
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Quant als altres dos epígrafs, recordem un cop més la posada
en marxa de l'oleoducte de Tarragona que canalitza gran part de
les entrades de cabotatge que anteriorment es feien per via marí
tima, i que les importacions de Llavors i grans -principalment
delmercatamericà- depenen d'acords internacionals que sobre
passen l'àmbit de decisió local i que estan sotmesos a fortes oscil
lacions estacionals. A més dels tres grans epígrafs mencionats, val
la pena remarcar el fort increment de tot el tràfic de Productes
químics, el desembarcament dels quals ha aplegat més de 560.000
tones, que representa una variació positiva del 22,7 per cent en
comparació amb el volum del 1991.

Les entrades de cabotatge se centren en gran part amb Vehi
des usats i Envasos i contenidors. Ambdós epígrafs concentren
més del 80 per cent de les entrades provinents d'altres ports espa
nyols. De la resta d'epígrafs -tot just 120.000 tones-, més de la
meitat correspon a entrades de productes alimentaris provinents
de Canàries, sobretot plàtans.


