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Presentació

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem l'evo
lució dels indicadors econòmics corresponents al segon trimestre
d'enguany i un avanç—encaraprovisional— d'alguns dels resul
tats referitsal tercer trimestre.

En l'apartat dels indicadors, a banda d'insistir en l'augment del
nombre de gràfics i mapes per tald'enriquir la informació tracta
da, cal fer esment d'un d'aquests temes que, per no tenir una pe
riodicitat trimestral, corren el risc de passar desapercebuts
—malgrat el seu interès—quan es publiquen. Ens referim en

aquest cas a l'evolució del preu de lloguer de les oficines i locals
similars aBarcelona durant el primer semestre d'enguany.
En relació amb això, considerem que el procés ininterromput

de terciarització de l'activitat productiva que ha viscut la ciutat
en els darrers anys, fa del tot necessari mantenir un seguiment
periòdic de l'oferta de sostre disponible ide propera construcció
lligat directament a aquest tipus d'activitat, i especialment, de l'e
volució dels preus en aquell sector delmercat amb unamajor ro
tació, és a dir,de l'oferta de sostre de lloguer. I si remarquem
l'interès d'aquesta informació és pel moment tan especial que
aquest sector viu a la ciutat, atès que en el mercat d'oficines de
Barcelona hi coincideix una oferta de nova construcció remarca
ble quant a qualitat i quantitat —sovint fora de la zona tradicio
nal i central de negocis de la ciutat—amb un moment de notable
desceleració del creixement de l'activitat productiva a nivell
mundial que ha incidit negativament sobre les expectatives de
creixement econòmic i de projecció internacional de la nostra
ciutat aprofitant l'impuls dels Jocs.

Sense voler avançar resultats, l'informe que s'ha elaborat pel
primer semestre apunta clarament a un augment moderat dels
preus de lloguer—en bona partproducte de la sortidaefectiva al
mercat de sostre nou que incorpora una oferta de serveis lògica
ment superior al nivell estàndard del parc existent— i a unamolt
lleugera disminució del nombre de contractes de lloguer regis
trats a la ciutat, senyal de la revisió a la baixa de les previsions de
creixement a mitjà i llarg termini.

Com a tema monogràfic es presenta un resum de l'estudi sobre
Elmercat de l'habitatge com a factor incentivador de l'emigració
de Barcelona, realitzat pel Centre de Política de Sòl i Valora
cions de la UPC per a l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajun
tament. La publicació d'aquestamonografia —tot i el caire socio
lògic del seu enfoc— s'enclava en el seguit d'informes i anàlisis
que sobre el tema de l'habitatge hem publicat darrerament, cons
cients del paper estratègic que lapolítica d'habitatge té per la
ciutat. Sense anar més enrera, en el número anterior es vapubli
car un informe que relacionava els costos de construcció amb els
preus de venda de l'habitatge a Barcelona i pel proper se'n pre
para un sobre els preus de venda dels habitatges nous a la regió
metropolitana. Els dos ofereixen moltes claus per entendre algu
nes de les raons que expliquen el desplaçament forçat demolts
barcelonins fora de la ciutat a causa de l'habitatge.

L'estudi —del que la monografia n'és una síntesi parcial— in
tenta esbrinar els motius que impulsen els barcelonins a canviar
la seva residència a la ciutat per un altre municipi de l'entornme
tropolità. També es planteja quines relacions quotidianes —de
feina, estudis, compres, oci, etc—continuaran mantenint aquests
emigrants suburbanites amb Barcelona. L'estudi tambéfa un es

bós del perfil d'aquelles persones que varen fer aquest pas amb
anterioritat i que en el moment de fer l'estudi eren ja uns emi
grants consolidats, amb una residència estable a alguns dels mu
nicipis de la regió metropolitana.

Tot ique aquest és un treball que ja té un cert temps a les es

patIles —en el número 1 de BARCELONA.ECONOMIA es va publicar
un primer avanç sobre els principalsmunicipis receptors d'emi
grants de Barcelona i l'impacte que aquest flux podia tenir sobre
la població de cada municipi— el reprenem òbviament pel seu in
terès i perquè el temps transcorregut ha posat de relleu que el
problema de l'abandó de laciutat coma lloc de residència a cau

sa de lamanca d'habitatge adequat a les preferències i als recur
sos dels seus habitants, lluny de ser un fet conjuntural s'ha con
vertit en un procés que es manté i que, ara per ara, sembla difícil
de frenar.

Fins fa relativament pocs anys es podia argumentar que el can
vi de residència no implicava deslligar-se de la ciutat com a cen

tre oferent de serveis pràcticament inexistents a la resta de l'en
tornmetropolità. Nimolt menys renunciar a un lloc de treball
qualificat o a la feina de tota la vida. Aquesta és una realitat que
cada dia ésmenys certa. Les polítiques de reequilibri del territori
aplicades en els darrers anys afavoreixen el desplaçament de de
terminades activitats productives—tant industrials comde ser

veis a les empreses— fora de la ciutat i de la primeracorona me
tropolitana i en conseqüència atreuen població i serveis
personals.

Contràriament, Barcelona pateix —en part a causa d'aquest
desplaçament forçat dels residents— un accelerat envelliment de
la seva població, fetmés preocupant i problemàtic que la mateixa
pèrdua de població. Davant d'aquesta realitat, és del tot necessa
ri impulsar polítiques que possibilitin la permanència coma resi
dents a la ciutat d'aquelles famílies que es veuen obligades a mar

xar-ne contra la seva voluntat, ja sigui per la impossibilitat
d'accedir a un habitatge en condicions a un preu raonable, ja si
gui per una inconscient destrucció de llocs de treball a sectors
tradicionals amb elpretext—insuficientment contrastat de vega
des— de modernitzar el teixitproductiu de la ciutat i millorar-ne
l'entorn i la qualitat de vida.

Barcelona, 27 d'octubre de11992
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Síntesi

Quadre de síntesi

Darrera
dada

Variació

(%)
Acumulat darrers

12 mesos

1991/
1990

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I)(milions ptes.) 2n.tr.92 9.388 -1,7 47.462 -6,1 -40,6
Consum d'electricitat usos cials-ind. (Gwh) 2n.tr.92 829,4 4,5 3.305,1 3,7 4,2
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones) 2n.tr.92 4.885 -1,2 18359 1,2 1,5
Embarcades (milers tones) 2n.tr.92 1.303 -7,4 5.250 2,3 -2,1
Desembarcades (milers tones) 2n.tr.92 3.582 1,2 13.109 0,8 3,1

- Càrrega general (milers tones) 2n.tr.92 2.037 15,2 7.297 14,9 4,7
Embarcades (milers tones) 2n.tr.92 1.057 10,0 4.024 14,4 3,7
Desembarcades (milers tones) 2n.tr.92 980 21,4 3.273 15,7 5,9

Projectes d'habitatges visats (prov.) 2n.tr.92 6.150 10,7 22.130 10,7 4,4
Habitatges iniciats 2n.tr.92 817 8,1 2.245 -0,4 -20,8
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades 2n.tr.92 726 97,8 2.608 6,3 -40,4

Superfície total prevista a les llicències d'obres

aprovades (m2) 2n.tr.92 298.215 17,0 1.143.652 -31,0 -40,8
- en edificis residencials 2n.tr.92 169.497 94,2 589.776 3,6 -36,5
- en construccions no residencials 2n.tr.92 128.718 -23,2 553.876 -49,1 -43,0
Conferències telefòniques internacionals (milers) 2n.tr.92 7.050 20,6 26.519 29,3 23,8
Línies telefòniques en servei (milers) 30-VI-92 890 1,1 1,8 2,3
Trànsit de passatgers per l'aeroport

- Total (milers) 2n.tr.92 2.622 12,3 9.622 9,6 -0,7
- Interior (milers) 2n.tr.92 1.610 6,7 5.993 7,2 1,1
- Internacional (milers) 2n.tr.92 1.012 22,8 3.628 13,7 -3,6
Firade Barcelona

- Superfície contractada (m2) lr.sem.92 224.520 -7,5 477.886 -3,9 13,1
- Expositors directes lr.sem.92 4.033 -2,0 7.987 -2,7 -0,4
- Expositors directes estrangers 1r.sem.92 486 -34,4 970 -18,4 -2,0
Pernoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total maig-jul. 1.121 7,9 4.308 1,9 2,4

- Negocis maig-jul. 637 13,9 2.514 3,2 5,7
- Turisme maig-jul. 261 6,1 795 1,9 4,3
- Fires maig-jul. 15 -80,0 217 -27,6 -18,5
- Congressos maig-jul. 48 100,0 192 14,3 0,1
- Altres maig-jul. 160 18,5 590 4,4 5,5

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

Tal coms'avançava en el número anterior -quan l'objecte
d'anàlisi era l'evolució dels diferents indicadors econòmics al
llarg delprimer trimestre- les dades disponibles referides al se
gon trimestre i als mesos d'estiu en alguns casos, confirmen que
l'activitat econòmica de la ciutat -en termes agregats- encara
manté unaevolució moderadament expansiva. Es podria pensar
que la situació de desacceleració del creixement econòmic que
sembla que es viu arreu no afecta -de moment- la ciutat.
Malauradament no és així. L'economia de la ciutat és, lògica
ment, una economia oberta que, amb més o menys intensitat i
immediatesa, segueix la trajectòria del conjunt del país.

L'evolució econòmica de la ciutat es compara favorablement
amb la de la resta de l'Estat.

Una de les raons que possiblement poden explicar aquest com
portament de la base econòmica de Barcelona seria que el dina
misme econòmic de la ciutat es basa cada dia més en unaestruc

tura productiva dominada pel Terciari i caracteritzada per la
flexibilitat de les seves estructures i una capacitat provada d'in
novació i adaptació a les diferents conjuntures. Un altre factor a
considerar és el nivell mitjà de renda dels seus residents -per so
bre de lamitjana catalana- producte d'una de les taxesd'activi
tat més elevades del conjunt de l'Estat i també de les més qualifi
cades en termes globals. A més, no és gens despreciable l'impacte
econòmic sobre la ciutat del fet de tenir un saldo molt positiu en

tre llocs de treball i residents ocupats. Aixó genera una demanda
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Impuls insuficient per recuperar la tendència expansiva
Moderadamentexpansiu

Evolució molt expansiva de la càrrega general,
especialment la d'importació. Especialització creixent
en el tràfic de mercaderia contenidoritzada

Esconsolida la tendència Ileument alcista
Canvi de l'anterior tendència recessiva
Evolució expansiva. Els volums son encaramolt minsos
per parlar de reactivació
La construcciód'edificis residencials semblaque
comença a prendre el relleu a les resta d'edificacions,
després del domini que aquestes han tingut en els
darrers anys
Augmenta el consum telefònic, mentre es desaccelera
la demanda de noves línies
S'accentua el paper de l'aeroport com a porta d'entrada
a Barcelona dels visitants estrangers. El trànsit amb la
resta de l'Estat augmenta de forma mésmoderada i

gràcies als viatges amb Sevilla

Activitat marcadaper la reservad'espai pels Jocs iel
canvi de dates d'algunes manifestacions. Dades
provisionals. Variacions segons sèries homogènies

Augmenta el nombrede pemoctacions. Les motivades

per viatges de negocis segueixen mantenin un bon
ritme de creixement. La variació mésespectacular s'ha
produit entre les motivades per congressos. La
disminució de visitants per motius firals es compensa
amb un augment de turistes iassistents als Jocs

afegida important, dirigida bàsicament al Comerç, la Restaura
ció, els Serveis financers i al conjunt heterogeni dels Serveis per
sonals.

L'evolució al llarg dels darrers anys cap a aquesta nova espe
cialització de l'estructura productiva de la ciutat ha estat possible
gràcies a l'enorme potencial industrial existent a la regiómetro
politana i a les excel-lents perspectives de què ha gaudit Barcelo
na com a organitzadora dels Jocs Olímpics del 1992 icom a capi
tal d'una de les regions europees amb més futur.

L'experiènciacom a organitzadora dels Jocs és un actiu que la

ciutat ha d'aprofitar de cara a afrontar amb èxit els grans reptes
de futur que la integració europea planteja.

La preparació dels darrers detalls relacionats amb els Jocs i la
seva mateixa celebració, ha afavorit que la ciutat visqués durant
uns mesos relativament despreocupada d'una evolució econòmi
ca caracteritzada per un progressiu empitjorament dels resultats i

les expectatives empresarials a lamajoria dels països econòmica
ment més avançats. Un cop clausurats els Jocs és quan la ciutat
s'ha d'enfrontar a una conjuntura dominada per taxes de creixe
ment negatives a alguns dels sectors industrials amb més pes a la
regió metropolitana. És precisament en aquests moments quan
els agents econòmics de laciutat han de saber treure profit a les
enormes inversions realitzades en infrastructures de tot tipus, en
equipaments i en formació de professionals en activitats de futur,
per tal de superar amb els menors costos possibles les dificultats
derivades d'un menor creixement econòmic en un contextmarcat

per la incertesa sobre el futur de la integració europea.



Quadre de síntesi (continuació)

Darrera
dada

Període disponible
Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)
Taxagral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxagral. d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxagral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (°/0)
Atur total registrat (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení(persones)
Aturjuvenil (16-24 anys) (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes registrats per l'INEM
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria

- Construcció
- Serveis

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

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

Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (%)

Catalunya (%)
Espanya (%)

Població
Població resident estimada (milers)

30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
30-VI-92
2n.tr.92

2n.tr.92
2n.tr.92
2n.tr.92

30-VI-92

30-VI-92
2n.tr.92
2n.tr.92
2n.tr.92

2n.tr.92
2n.tr.92
2n.tr.92
2n.tr.92

30-VI-92

632.940

9,0
10,4
9,7

14,4
62.680
27.513
35.167
11.850
3.763

92.491

6316
1.206

30.548

7.549,9

5.467,4
399,2
732,0
172,6

55.230
0,5
0,1
0,1'

1.639

-2,1

-2,5
6,6

-8,7
-10,2
-31,7

0,1

-24,8
-53,3
-9,9

7,3

15,1
-0,5
2,1
0,9

6,5
3,12
2,32
2,8'

389.141

30.349
7.710

139.274

512,3

716,4
1.453,4
2.601,6
665,4

198.650

7,7

-6,5
-23,7
4,3

5,6
9,5
4,2

7,9
9,5
6,9
6,2

-1,6

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

-21,3
8,3

-1,6
16,1
5,8

9,7

23,5
12,4
15,4
4,9

-8,9
9,4
6,8
5,5

S'accentua la pèrduade població activa

Lleugera correcció a la baixa a tots els àmbits,
especialment al conjuntde la província i de Catalunya.
A Barcelona es resisteix a baixar per sotadel 9 per cent

Disminueix el nombre d'aturats registrats per l'INEM,
especialment entre les dones i la gentjove que vol
accedir a una primera feina. L'evolucióde l'atur
masculíconfirma les dificultats que estan passant
algunes branques industrials
L'augment de la duradamínima dels contractes

temporals ha tingut un primer efecte negatiu sobre els
contractes incentivats, a mésde frenar el creixement
del nombretotal de contractacions

Creixement a la banda baixa de les previsions

Creixement notable però en clara desacceleració
Notable moderació del creixement
Desacceleració del creixement
Evolució afectada pel refredamentde l'activitat
productiva
Creixement important però en procésde desceleració
Evolució moderadaalhora que insuficient per
compensar el fort augment del primer trimestre. El
diferencial de Barcelona amb Espanya tendeix a
disminuir

Moderació de la tendència a la baixa

(A) s/mateix període any anterior
(B) Taxa de variació interanual

Dadesprovisionals
Variació acumuladajuny 1992/desembre 1991

L'augment dels fluxos de mercaderies i passatgers pelPort
i l'Aeroport, a més del tràfic de rodalia, reflecteix elmoment
dolç que vivia la ciutat immediatament abans dels Jocs.

La conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany a la
ciutat presenta dues vessants ben diferents. D'una banda, una
evolució clarament expansiva -en la línia dels darrers trimes
tres- en el sector del Transport i comunicacions. L'activitat tant
al Port coma l'Aeroport -pel que fa al tràfic de mercaderies i al
trànsit de passatgers respectivament- ha evolucionat a l'alça en

comparació amb anys anteriors. L'evolució positiva d'aquests in
dicadors és necessàriament un reflex de les tendències expansives
d'altres sectors productius o del comportament de les famílies.

Una anàlisi global de laconjuntura industrial amaga la situació
de forta recessió que pateixen alguns dels sectors més significa
tius, alhora que dilueix el procés d'expansió i consolidació que
caracteritza d'altres.

La vessant menys positiva s'observa en l'evolució seguida al
llarg de la primavera per algunes de les branques industrials amb
una presència significativa a la ciutat i al seu entornmetropolità.
Amb l'excepció de les indústries de l'Automòbil i altre material
de transport i l'Alimentació, la resta de la indústria manufacture
ra ha passat i passa per una conjuntura delicada, sotmesa a una

competència creixent en el seu propi mercat, amb dificultats afe
gides tant per mantenirmercats exteriorstradicionals com per
obrir-ne de nous, a causa de la recessió que pateixen moltes de

les economies capdavanteres i del manteniment durant molts me
sos d'un tipus de canvi de la pesseta sobrevalorat -situaciópar
cialment corregida amb la recent devaluació.

L'impacte d'aquests factors -exògens almón empresarial
ha estat especialment important perquè ha coincidit amb una ac

tivitat productiva amb símptomes d'esgotament a causa d'una
estructura de costos impròpia d'una economia que ja famolts
mesos que presenta indicis de recessió a molts sectors claus, espe
cialment els relacionats amb la inversió empresarial i la construc

ció. Una política monetària restrictiva no és l'única ni la principal
responsable de la pèrdua de competitivitat de les empreses d'a
quest país.
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La davallada de la inversió industrial —i molt especialment en
béns d'equipament— dels darrers trimestres, pot dificultar una
possible recuperació amitjà termini dels nivells d'activitat
d'abansde la crisi del Golf.

A aquests efectes només cal recordar que l'any passat es va ca
racteritzar per unes taxes de creixement negatives tant per la in
versió industrial registrada a la Regió I comper la construcció de
tota mena de sostre a Barcelona. En part fou una evolució impu
table als elevats ritmes de creixement previs. El problema rau en

què l'evolució d'aquest primer semestre no presenta signes de
millora quant a la inversió industrial.En contraposició, es detecta
una lleu reacció pel que fa a la construcció de sostre residencial. I
més concretament a nivell de projectes d'habitatges i de llicències
de construcció aprovades. Són els primers resultats del Pla de
l'Habitatge.

Contràriament, el tràfic de càrrega general del port, especial
ment la desembarcada, ha assolit unes taxes de creixement consi
derables, al voltant del 15 per cent de taxa interanual. Si bé un
percentatge rellevant és a causa de lamercaderia contenidoritza
da en trànsit, lamajor part de l'augment obeeix a una major im
portació de béns de consum i en menormesura, de productes in
termedis per a la indústria catalana.

Les activitats terciàriesmés relacionades amb la resta de sectors

productius són les quemantenen un potencial de creixement més
elevat.

Que el dinamisme de l'economia de la ciutat es recolza cada
diamés en l'explotació de la seva imatge cap a l'exterior i en la
seva capacitat d'actuar com a centre de decisions a nivell euro
peu, en són bons exemples l'expansió i la internacionalització de

les activitats firals i la creixent organització de congressos inter
nacionals a la nostra ciutat. El notable augment del nombre de
conferències telefòniques internacionals dels abonats de la ciutat
i l'explosió de la demanda de nous serveis telefònics són altres in
dicadors del dinamisme econòmic de Barcelona.

En la mateixa línia d'expansió de l'activitat —i especialment
cap als mercatsexteriors— tenim l'espectacular creixement del
nombre de viatgers de vols internacionals que han passat per
l'aeroport. Després d'un any 1991 marcat per la guerra delGolf,
la reacció d'enguany era previsible i s'ha vist reforçada per l'a
tractivitat dels Jocs. En tot cas, això s'ha traduït en un sensible
augment del nombre de pernoctacions en els hotels de la ciutat.

Si bé és cert que els Jocs han disparat el nombre de pernocta
cions en hotels durant elmes de juliol—i previsiblement de
l'agost— el nombre de visitants no ha augmentat en lamateixa
proporció, perquè l'estada dels visitants per motius dels Jocs ha

fet augmentar la mitjana de pernoctacions per visitant. En aquest
sentit cal insistiren el fet que les motivacions comercials i per ne
gocis s'han mantingut com les principals raons dels visitants que
han pernoctat en hotels.El turisme, coma segona motivació en

termes quantitatius, també ha evolucionat positivament. Igual
que els visitants de congressos, una activitat que a remolc dels
Jocs ha tingut un creixement notable.
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La recuperació d'aquesta creixent tendència a la mobilitat de
persones i mercaderies entre l'àrea econòmica de Barcelona i la
resta del món—després de l'impacte negatiu de la guerra del
Golf— no deixa de ser un símptoma inequívoc del protagonisme
que ha adquirit laciutat i Catalunya a l'entorn europeu i de la
bona imatge que s'ha aconseguit transmetre coma organitzadors
dels Jocs. Protagonisme que, un cop passada l'eufòria olímpica,
només serà possible mantenir a base d'enfortir el nostre teixit
productiu—començant per la indústria—mitjançant una innova
ció permanent i de dotar-la de lagrandària adequada per compe
tir en el MercatÚnic. Malauradament, la conjuntura econòmica
actual no afavoreix aquests objectius.

L'augment de ladesocupació a laConstrucció i a la Indústria s'ha

traduït en una lleugera reducció del nombre de residents ocupats.

Pel que fa almercat de treball, mentre que esmanté estable el
nombre d'aturats segons l'INEM—l'atur registrat a comença
ment de l'estiu era lleument inferior al d'un any abans— les pre
visions apunten a un empitjorament durant els darrers mesos
d'enguany. De fet es reprodueix la tònica dels darrers trimestres,
quan el manteniment del nivell de l'atur en termes globals no era

res més que el resultat d'un augment de l'atur masculi i d'una dis
minució del femeníi del juvenil. És a dir,el nombre d'aturats
augmenta a la indústria i a la construcció, mentre que disminueix
el nombre de dones registrades coma aturades. A grans trets,
això seria el que es reflectiria de l'evolució sectorial de les noves
contractacions, on es constata una forta davallada a tots els sec
tors amb l'excepció del conjunt dels Serveis, tot i que per primera
vegada en molts trimestres presenta una evolució lleument nega
tiva. Aquesta evolució no es pot deslligar dels canvis introduïts
en la duració mínima dels contractes de treball.

Els diferents indicadors de consum comencen a notar

l'empitjorament de les expectatives a mitjà i llarg termini.

Els indicadors lligats al consum presenten uns resultats global
ment expansius però en una tendència de clara desacceleració.
Tantels consums energètics com la recollida d'escombraries han
registrat al llarg del segon trimestre taxes de creixement modera
dament positives, però sensiblement inferiors a les del 1991. El
comportament és semblant pel que fa a les matriculacions de
vehicles, encara que en aquest cas la desacceleració no és encara
tanmarcada.

Aquest procés de refredament del creixement de l'activitat
econòmica de la ciutat s'anticipa clarament a través de l'evolució
de l'índex de preus de consum i especialment de la reducció del
seu diferencial amb el de la resta de l'Estat. Les fortes tensions
de final de l'any passat—que van disparar PIPC de Barcelona
per sobre del nouper cent de taxa interanual— semblen supera
des. Els darrers canvis en la imposició indirecta i la devaluació de
la pesseta són factors que —en primera instància—juguen contra
la contenció dels preus de venda a nivell global.

En síntesi, el segon trimestre d'enguany ha estat un període
que en termes d'activitat econòmica s'ha de qualificar de global
ment positiu pel que fa a Barcelona i àreametropolitana. Secto
rialment, les taxes de creixement positives han conviscut amb les
negatives. Les expectatives però, avalades ja per les primeres da
des del tercer trimestre, apunten a una retallada dels ritmes de
creixement. Un bon termòmetre al respecte el tenim en les opi
nions del món financer de la ciutat, que a través de l'enquesta de
conjuntura financera destaquen aspectes tan reveladors com que
la demanda de crèdit per part del sector privat al llarg del segon
trimestre ha disminuït en relació amb un any abans, especialment



Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles

Període

Darrera

dada

disponible
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers de tones)
Embarcades (milers de tones)
Desembarcades (milers de tones)

- Càrrega general (milers de tones)
Embarcades (milers de tones)
Desembarcades (milers de tones)

Tràfic de mercaderia contenidoritzada (TEUS)
Trànsit de passatgers per l'aeroport

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

Tràfic de mercaderies per l'aeroport
- Total (tones)
- Interior (tones)
- Internacional (tones)

Trànsit de passatgers pel PontAeri (milers)
Habitatges nous previstos a les llicències d'obres aprovades
Projectes d'habitatges visats (prov.)
Atur total registrat (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes de treball registrats per l'INEM
Consum d'electricitat (Gwh)

- usos comercial i industrials
- usos domèstics

Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies)
Escombraries domiciliàries (milers de tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (%)

Catalunya (%)
Espanya (%)

3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92

3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92

3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92

3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92

31-Ag-92
31-Ag-92
31-Ag-92
31-Ag-92
31-Ag-92
jul-ag-92

3r. tr. 92
3r. tr. 92

3r. tr.92

3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92
3r. tr. 92

3.976
1.314

2.662
1.856
1.048
808

126.394

3.061,5
1.741,1
1.320,4

20.210,0
9.107,1
11.102,9

466,8
274

5.936
62.410
11.705
27.956
34.454
3.472
62.157

854,2
337,5
389,7
152,4

41.852
2,0
2,2
2,1

(A) Variació sobre el mateix període de l'any anterior (%) 1Variació acumulada Set. 92/Des.91. Dades provisionals.
(B) Taxade variació interanual (%) 2 Variació acumulada Set. 91/Des.90.

(A)

0,9
-4,2
3,7
7,7
4,1
12,7
10,1

15,6
10,8
22,6

29,8
19,6
39,7
23,8
-41,1
30,0
-1,5
-12,9
10,5

-10,1
-31,3
3,2

8,8
3,6
3,1
4,2
-4,8
5,21
4,61
4,91

Acumulatdarrers

12 mesos

Absoluts (B

18.395
5.192
13.203
7.429
4.065
3.364

542.932

10.034,5
6.163,1
3.871,4

70.088,0
33.012,1
37.075,9
2.147,6
2.417
23.501

391.076

3.374,2
1.465,1
2.613,6
671,5

196.552

199

19

2,0
-0,2
2,8
14,3
12,0
17,3
n.d.

13,4
9,4
20,5

8,4
3,3
13,3
20,1
24,1
20,6

5,1

5,7
3,5
7,3
3,8
7,6
5,12
4,82
4,72

1,5
-2,1
3,1
4,7
3,7
5,9
9,2

-0,7
1,1

-3,6

-7,3
-13,3
-0,6
9,9

-40,4
4,4
0,1
-0,4
3,1
-2,0
-21,3
8,3

4,2
12,4
15,4
4,9
-8,9
9,4
6,8
5,5

eldestinat a la inversió empresarial. També ressalten que les ex
pectatives de cara al segon semestre són escassament optimistes.
El crèdit hipotecari -gràcies al Pla Quadriennal de l'Habitat
ge- i el crèdit pel finançament de circulant de les empreses
-perfer front a disminucions en les vendes i acumulació d'es
tocs- seran les modalitats amb més demanda. Alhora, comença
a preocupar seriosament el grau de morositat en la devolució de
crèdits que suporta el sistema financer.

Un avanç de l'evolució econòmica de Barcelona durant el tercer
trimestre d'enguany.

En el moment de tancar aquesta edició, les dades disponibles
referides al tercer trimestre apunten a un comportament molt po
sitiu per part de la majoria d'indicadors de consum i d'activitat
terciària en general. El fet de tractar-se dels mesos en què s'han
disputat els JocsOlímpics i els Paralímpics el converteix en un

trimestre atípic pel que fa a l'activitat econòmica desenvolupada.

Així, l'augment del nombre de passatgers que han utilitzat l'ae
roport i l'increment generalitzat dels consums d'electricitat i gas,
a més d'un notable augment del volum d'escombraries domicilià
ries generades, són resultats directament imputables a la celebra
ció dels Jocs, que han atret a la ciutatmilers de visitants i que han
fet ajornar o reduir les vacances d'estiu de molts barcelonins.

Contràriament, l'evolució d'altres indicadors d'activitat no es

trictament lligats als Jocs ésmés heterogènia i alhora més ajusta
da al moment econòmic que viu la ciutat. D'una banda, el bon
comportament del tràfic de mercaderies tant pel port comper
l'aeroport, especialment de càrrega general desembarcada i pro
cedent o amb destinació a la resta del món respectivament, és
unamostra del dinamisme de l'activitat productiva i del consum
registrat aquest estiu passat a Barcelona i la seva àrea d'influèn
cia. Revela també un dinamisme superior per part dels produc
tors foranis per consolidar-se a Catalunya en comparació amb les
dificultats -en bona part conjunturals- que han de superar les
empreses catalanes a l'hora d'obrir nous mercats a l'estranger, es
pecialment fora de la CE.



La promoció i construcció d'habitatges és una de les activitats

que un cop superat l'impacte de les promocions olímpiques sobre
el mercat immobiliari residencial sembla arrencar de nou. Els vo
lums són encaramolt minsos però la tendència alcista sembla fer
ma tot i les dades del tercer trimestre. Lògicament perd, la recu
peració ésmés accentuada a l'entornmetropolità que a la ciutat,
ja que la disponibilitat de sól ésmés gran i per tan el seu preu és
inferior al de la ciutat, fet que permet una major promoció d'ha
bitatges acollits a les condicions del Pla Quadriennal, que són els

que en aquest moment tenen més demanda.
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Els resultats de les enquestes de conjuntura industrial i de la fi
nancera són els encarregats de rebaixar l'optimisme que emana
de lamajoria d'indicadors d'activitat econòmica. Ni les vendes ni
les carteres de comandes de molts sectors industrials, recuperen
els nivells de mesos anteriors. D'altres estan immersos en unes

ruïnoses guerres de preus davant la forta competència estrange
ra. Lamajoria suporta uns nivells d'estocs per sobre dels normals
que provoquen unes despeses de finançament difícilment supor
tables en un moment de recessió de les vendes. Augmenta espec
tacularment la morositat entre empreses i entre aquestes i el sis
tema creditici. La reducció de plantilles es converteix en un dels
recursos més utilitzats per les empreses per tal d'ajustar la seva

capacitat productiva i la seva estructura de costos a l'actual con
juntura, que no s'espera que canviï en elmitjà termini. La inver
sió industrial passa per un dels seus pitjorsmoments des de mit
jan dels vuitanta.

L'evolució dels contractes de treball registrats i la de l'atur re
gistrat, especialment de l'aturmasculí, mostren signes clars d'em
pitjorament de la situació des de ja fa uns quantsmesos. La crea

ció de llocs de treball a les activitats de serveis més lligades a la

celebració dels Jocs ha compensat durant la primerameitat d'en
guany, la pèrdua de llocs de treball a la indústria i a la construc

ció. L'impacte directe ha estat iserà menor a Barcelona que a la
resta de l'entorn metropolità, pelmenor pes que aquestes activi
tats tenen en el conjunt de la població activa resident. El canvi
sobtat de tendència d'indicadors com ara la matriculació de vehi
cles és unamostra del canvi de plantejaments que s'han d'impo
sar tant les empreses comels particulars davant una conjuntura
econòmica caracteritzada per taxes de creixement molt baixes
quan no negatives i unes expectatives amitjà termini dominades
per la incertesa.



I. Indústria





..13Arce.19#4..„Rsgiál-rdir
o

Resta Resta

.-Catalunva

O O 113 113
o O O 553 553
o O o 666 666

3 124 127 3.827 3.954

63 3.437 3.500 192 3.692
66 3.561 3.627 4.019 7.646

126 1.752 1.878 980 2.858
305 419 724 933 1.657

431 2.171 2.602 1.913 4.515

115 1.560 1.675 941 2.616
37 1.447 1.484 1.120 2.604
152 3.007 3.159 2.061 5.220

244 3.436 3.680 5.861 9.541
405 5.303 5.708 2.798 8.506
649 8.739 9.388 8.659 18.047

maquinaria

Inversió industrial registrada

Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (2n. trimestre 1992)

1 - Energia i aigua

2- Extracció i transformació de
minerals no energètics
i productes derivats.Química

3 - Indústria transformadora
dels metalls. Mecànica de precisió

4- Altres indústries
manufactureres

Total

o

3

60
63

66
25
91

64
0

64

o
o

o

0
3
3

60
280
340

51
37
88

133

85
218

111
320
431

* Dades corresponentsa les inscripcions definitives en elRegistre Industrial d'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que handeclarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions de pessetes en capital fix o als 2 milions enmaqu'nà.ria.
N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T: Total.
Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Inversió industrial registrada

100
2n. tr. 1992

100
Acumulat darrers 12 mesos

Regió I Resta
0

Catalunya
Regió I

100
Resta

Catalunya

Energia i aigua
EI Transf. minerals no energètics. Química

Transformaciómetalls
Altres ind. manufactureres

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

Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat.

El volum d'inversió industrial registrada a Catalunya durant el
segon trimestre d'enguany mostra una certa desceleració en rela

ció amb les xifres de començament d'any. Ara bé, malgrat això,
l'evolució d'aquest segon trimestre ha estat força positiva en rela
ció amb el mateix període de l'any passat, ja que els fluxos inver
sorss'han incrementat en un 18 per cent. Les dades del semestre
mostren un creixement del 40,4 per cent en relació amb el primer
semestre de l'any passat, amb la qual cosa hom pot parlar d'una
recuperació de la tendència expansiva que es va interrompre al
llarg del 1991, després d'un quadrienni de creixement molt ex
pansiu.

Variació (%)
Inversió total

2n. tr. 921
2n. tr. 91

2n. tr. 911
2n. tr. 90 199111990

Barcelona -79,7 -88,5 -77,5
Resta Barcelonès 8,8 45,6 4,7
Barcelonès -55,9 -84,7 -64,3
Resta Regió I 8,2 7,2 -32,0
Regió I -1,7 -44,4 -40,6
Resta Catalunya 50,6 -24,1 35,1
Catalunya 18,0 -38,2 -11,5

El creixement de la inversió industrial a Catalunya durant

el segon trimestre no ha estat suficient per compensar
la davallada registrada un any enrera.

De tota manera, cal moderar l'optimisme que aquestes xifres
semblen transmetre i s'ha d'alertar de la relativa fragilitat
d'aquest procés d'expansió ja que la comparació d'aquests resul
tats amb els primers mesos de l'any 1991 implica considerar un
període caracteritzat per la paralització de moltes inversions,
quant que arran de l'esclat de la Guerra del Golf les expectatives
es van enfosquir notablement. De cara als propers mesos, un cop
acabats els Jocs i davant la imminència del 1993 s'ha iniciat una
etapa d'incertesa que, de moment, es tradueix en un refredament
de l'activitat econòmica general; en aquest sentit, els resultats
empresarials a molts sectors no són tampoc gaire favorables. Tot
plegat, i amb una conjuntura econòmica internacional força de
primida, sembla que serà difícilmantenir els bons resultats de la
inversió industrial de començament d'any.
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Inversi4 industrial registrada a Barcelona*
Sinversions

Nombre

1

1
8
4
1

1

2
2
1

2
6
1

5
6

41

Import de
la inversió

2,8 100,-
0,2 100,-
24,9 51,4
8,7 94,3
1,1 100,-

13,9 100,-
25,4 97,5
2,3 99,1
2,3 100,-
4,0 84,6
7,9 83,2
5,6 100,-
41,5 57,7
11,5 97,4

152,1 78,3

Llocs de
treball

9
1

40
32
15
39
38
7

7
7

24

6
17
14

256

Potència
instal4ada

48
0

151
138
10
38
92
26
20
12

84
50
98
26

793

segons

22: Prod. i la. transf.metalls
24: Ind. minerals no metàllics
31: Fabr. productes metà14ics

32: Const. maq. i equipmecànic
33: Const.maq. oficina i ordinadors
34: Const. maq. i material elèctric

35: Fabr. material electrònic
41: Productes alimentaris i begudes
42: Productes alimentaris i begudes

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

Ampliacio
(2n. trimestre 1992)

Nombre

1

1

1

3

Import de
la inversió

59,8 100,-

24,6 100,

2,2 65.2

86,7 99,1

Llocs de
treball

O

o

()

0

Potència
instal•ada

358

129

12

499

( des corresponents a le inscripcions definitives en el Registre Industrial.
Fon t: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

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

Els poc més de 18 milmilions de pessetes que durant elperío
de abril-juny d'enguany s'han destinat a la creació o ampliació
d'empreses industrials a Catalunya han contribuït a la creació de
3.600 nous llocs de treball directes. Del conjunt dels fluxos inver
tits, pocmés de la meitat correspon a noves instal.lacions indus
trials,mentre que la resta es destinen a l'ampliació, millora i/o
modernització d'altres ja existents. En aquesta mateixa línia, po
dem veure com els 254 expedients corresponents a noves inver
sions han servit per a crear2.589 nous llocs de treball,mentre els
106 expedients d'ampliació registrats han suposat la creació de
1.011 nous llocs de treball.

Una anàlisi a nivell sectorialmostra un predomini de les inver
sions en el sector d'Extracció i transformació de minerals no

energètics i laQuímica, amb més del 40 per centdel volum dels
fluxos inversors registrats durant aquest trimestre. A banda de la
gairebé simbòlica participació del sector de l'Energia i l'aigua en
el volum d'inversió registrada, tant la Indústria transformadora
dels metalls com les Altres indústries manufactureres tenen un

pes relatiu superior al 25 per cent cadascuna.
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Aquesta distribució sectorial es reflecteix també territorial
ment, a causa de l'especialització productiva d'algunes zones in
dustrials de Catalunya. Per aquest trimestre, s'ha registrat gaire
bé una equidistribució dels fluxos inversors a la Resta de la
Regió I i a la Resta de Catalunya, de manera que laparticipació
de la comarca del Barcelonès especialment Barcelona- ha
quedat reduïda a un nivell molt exigu.Això pot ser interpretat
comun senyal de la creixent atractivitat de noves àrees que s'in
corporen al teixit industrial català, amb excellents localitzacions,
amb una dotació acceptable de serveis avançats i amb avantatges
comparatius d'instal.lar-se a prop de Barcelona. En aquest sentit,
si diferenciem els fluxos monetaris registrats entre noves inver
sions i ampliacions, hom pot copsar que les inversions registrades
a la Resta de Catalunya pertanyen majoritàriament a la primera
categoria, mentre que les inversions de la Regió I es componen
bàsicament d'ampliacions.

La Regió I -amb l'excepció del Barcelonès- veu augmentar dia
a dia la seva especialització industrial.

Si ens cenyim a l'evolució a l'àmbit de la Regió I, en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat hom pot parlar d'un man

teniment dels fluxos invertits, ja que la variació registrada és d'un
-1,7 per cent. Aquesta evolució es pot descompondre en dos
comportaments de signe oposat: d'una banda, Barcelona experi
menta unanotable davallada, gairebé del 80 per cent; de l'altra,
tant la Resta del Barcelonès com la Resta de la Regió I creixen
més del 8 per cent. En general, les dades dels darrers anys mos
tren una tendència que s'accentua així que passen els trimestres,
amb una davallada continuada dels fluxos d'inversió a Barcelona,
fet que no fa més que reflectir el procés de desindustrialització
que experimenta la ciutat des de fa uns any, i que troba una imat
ge fidel en la disminució de la importància de les activitats indus
trials en la composició del PIB de la ciutat.



mbre
Import
la inversió

de Llocs de

treball

Potència
instal.lada

3 32,5 86,1 22 277
6 74,8 37,2 110 352
2 20,3 100,- 21 289

42 433,3 71,1 281 2.479
27 748,7 57,8 254 2.399
2 343,1 29,8 84 857
4 123,9 36,4 34 389
5 160,0 77,8 56 569
2 8,2 61,4 51 104
1 0,8 68,8 10 8

14,0 95,0 5 95
6,6 34,1 9 21

9 76,3 52,2 56 942
4 10,8 86,8 11 77
12 121,6 79,5 51 444
1 19,9 98,5 27 205

20 71,0 67,9 171 367
22 176,4 19,8 80 416
19 547,4 80,6 214 1.414
20 219,7 96,8 169 2.130
6 426,8 54,6 205 1.089

209 3.636,3 61,7 1.921 14.923

Noves inv

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

Sectors segons CNAE Potènci
instal.lada

22: Prod. i la. transf. metalls
24: Ind. minerals no metà1lics

25: Indústria química
31: Fabr. productes metàllics

32: Const. inaq. i equip mecànic
33: Const. maq. oficina i ordinadors
34:Const. maq. imaterial elèctric

35: Fabr. material electrònic
36: Const. vehicles automòbils

37: Const. naval i reparació vaixells
38: Const. altre mat. transport
39: Fab. inst. precisió i òptica

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

43: Indústria tèxtil
44: Indústria del cuir

45:Calçat, vestit i confecció
46: Fusta, suro i mobles
47: Paper i Arts gràfiques

48: Transformaciócautxú i plàstics
49: Altres indústries manufactureres

Total

1

4
4

12
4

2

2

1

1
4

1
8

1

2
2
8
2

1

60

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

2.358,1
112,4
969,5
146,5
57,7

60,7

173,6

3,6
263,0
396,4
11,4

333,5
41,8

'

0,8
2,1

239,3
165,9
300,0

5.636,3

82,4
59,6
71,6
97,3
64,0

35,7

100,-

87,7
10,7
80,9
100,-
60,8
100,-
93,9
100,-
74,3
89,8
90,1

76,1

39 6.877
29 793
18 2.227
40 1.390
11 254

84 139

113 1.251

15 25
17 486
30 577
5 150

130 1.143
112 179
4 0
3 89

91 889
17 1.001
75 506

833 17.976

(A) Import de la inversió en milions de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat amaquinària.

En un intent de tenir una certa perspectiva d'aquestes dades, la
representació gràfica de la inversió ens els darrers dotze mesos
ofereix una visió de conjunt de la distribució territorial i sectorial
d'aquesta. Amb un volum d'inversió molt similar, lleugerament
superior en el cas de la Resta de Catalunya, es copsa també una

presència preeminent que coincideix en tots dos àmbits: els con
junt d'Altres indústries manufactureres, que, en ambdós casos,
oscil•la a l'entorn del 40 per cent del total. De la resta de grans
sectors, la Transformació de minerals no energètics i la Química
és més important a la Resta de Catalunya, mentre que a laRegió
I el segon sector en volum de fluxos captats és el de la Transfor
mació dels metalls.

La inversió registrada a Barcelona durant el període abril-juny
d'enguany reflecteix, tal comhem comentat anteriorment, elpro
cés de pèrdua creixent d'atractiu de la ciutat per les empreses in
dustrials. L'escassa competitivitat del poc sòl i sostre disponible a

la ciutat desplaça les instal.lacions industrials a l'entornmetropo
lità. En definitiva, mentre que en els darrers anys la participació
de la inversió registrada a Barcelona oscil•lava a l'entorn del 10
per cent del total de Catalunya, durant el període analitzat
aquesta participació es limita a un 1,2 per cent.

Del conjunt d'inversions comptabilitzades a Barcelona tant

en aquest quadre com en el de Resta de la Regió I es considera el
total d'inversions registrades-, un 63,7 per cent del volum d'in
versió correspon a noves instal.lacions. La notable concentració
de les ampliacions -amb només tres expedients destinats pràcti
cament a la inversió en béns d'equip- contrasta amb la diversi
tat de subsectors en què es creen noves empreses. Els 41 expe
dients de noves inversions es concentren bàsicament en els
sectors de Fabricació de productes metà1.1ics, Fusta, Transforma
ció de cautxú i plàstics i Altres indústries manufactureres. Quant
al volum d'inversió per sectors, la Transformació de cautxú i

plàstics, i la Fabricació de material electrònic i productes metà1-
lics acaparen el 60 per cent de les noves inversions realitzades a

Barcelona.

Els fluxos inversors atrets per la Resta de la Regió I presenten,
com és lògic, unadiversitat superior a la de Barcelona. Dintre
d'aquest àmbit, s'ha de destacar la importància del Vallès Occi
dental coma zona de màxima atractivitat, ja que captamés del 60
per cent delvolum d'inversió de la Resta de la Regió I, que supe
raels noumil milions de pessetes. Les ampliacions, amb el 60,8
per cent- superen de bons tros el volum de noves inversions. En
relació amb les primeres, necessàriament s'ha de destacar l'exis
tència d'un expedient del sector de Producció i transformació
dels metalls, que, amb més de 2.300 milions representa el 41,8 per
cent del total d'ampliacions.
Pel que fa a les noves inversions registrades a la Resta de la

Regió I, hom pot destacar l'existència de més de 200 expedients,
amb una certa concentració als sectors de Fabricació de produc
tes metàl•lics i la Construcció de maquinària i equip mecànic;
ambdós sectors són alhora els que concentren un nombre de llocs
de treball creats superior, ijuntament amb el Paper i les Arts grà
fiques són els que atreuen uns fluxos inversors més importants.
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Enquestes de conjuntura industrial

La conjuntura industrial al bimestre maig-juny del 1992

La informació de les enquestes de conjuntura industrial que es

presenta en aquest número correspon al bimestre maig-juny
d'enguany. Com és habitual, aquests resultats es refereixen a una

mostra d'empreses industrials localitzades a la província de Bar
celona. Només publiquem els resultats d'aquells sectors produc
tius amb una implantació significativa a l'àrea econòmica de Bar
celona, que és en definitiva, el nostre àmbit de referència bàsic.

Els resultats de l'activitat industrial dels mesos de maig i juny
—tradicionalment un període de molta activitat— confirmen
laprecarietat de la recuperació apuntada a principi d'any.

Segons les respostes dels empresaris enquestats, l'evolució re
cent de la indústria barcelonina en el seu conjunt, i per extensió
la catalana, s'ha vist molt condicionada per dos factors claus com
són una demanda interna cada cop més feble —la desacceleració
de l'economia es comença a fernotar a tots els àmbits— i una

competència estrangera cada dia més assentada i dominant en el
mercat domèstic. Cap d'aquests dos factors és de recent aparició.
La debilitat de la demanda—atès el seu component de subjecti
vitat— és un recurs al qual recorren amb facilitat els empresaris
perjustificar taxes de creixement negatives de la producció. Per
aquest període de referència, possiblement les majors dificultats
hagin estat en lamenor demanda intermitja i de béns de capital
més que en la demanda de consum.

En relació amb la competència estrangera, les dificultats de la
indústria catalana per fer-li front serien de dos tipus. Per un can

tó, es tracta d'una competència desigual entre grans empreses in
ternacionals —competitives a nivell mundial— i un teixit empre
sarial on abunden les petites i mitjanes empreses, que si bé en

alguns casos tenen una clara vocació exportadora, el seu principal
mercat continua sent el local. A més, en els darrers mesos i anys
han coincidit en el temps la gradual liberalització de l'economia
espanyola—amb la supressió dels aranzels a la importació de
béns i serveis— i una sobrevaloració mantinguda del tipus de
canvi de la pesseta, que ha perjudicat elgrau de competitivitat de
les exportacions catalanes i ha afavorit l'entrada de productes es

trangers al mercat local.
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De l'evolució dels diferents indicadors d'activitat industrial al

llarg dels darrers mesos se'n podria deduir que s'ha trecat la difí
cil convivència entre creixement de la producció industrial i pèr
dua de competitivitat. Els elevats ritmes expansius que ha regis
trat la demanda internadurant el quinquenni 1986-1990van
afavorir que moltes empreses ajornessin any rera any la presa de
decisions i la realització de les inversions necessàries per ser com

petitives de cara el MercatÚnic. Les conseqüències—inevitable
ment negatives pel teixitproductiu català— s'han començat a fer
notar als primers símptomes de desacceleració del creixement de
l'activitat econòmica.

Si ens atenem estrictament als resultats de les enquestes, és
molt reveladora l'evolució negativa de les vendes, especialment
en el mercat interior. Aquesta reducció de les vendes s'ha traduït
immediatament en una lleugera disminució de l'ocupació i en un

estancament dels nivells de producció. Si a més considerem que
tot aquest procés s'ha desenvolupat en una conjuntura de preus
de fàbrica a la baixa —a causa de les importacions i de la debili
tat de la demanda interna— no ha de sorprendre que les expecta
tives de cara a la segona meitatd'enguany siguinmolt decebedo
res. Expectatives que, d'altra banda, encara no contemplen
l'impacte sobre la base real de l'economia de les fortes sotrega
des que ha viscut elSME.

De fet, la situació a princip. i de l'estiu es caracteritzava per un
nivell d'estocs i una cartera de comandes semblants als d'un any
abans; és a dir, estocs relativament elevats i una cartera de co
mandes a la baixa que es tradueix en una sensible reducció del

període de treball assegurat.

Un aspecte relativament positiu seria el fet que durant el bi
mestre la capacitat productiva utilitzada ha estat realment eleva
da i lleumentper sobre de lamitjana dels darrers mesos. Estem
parlant però, d'unsmesos en què la disminució de l'ocupació ha

estat constant i hem de suposar que la capacitat productiva ins
tal.lada i realment operativa ha evolucionat en la mateixa línia
encaraque amb menys intensitat. Abona aquesta hipòtesi la da
vallada de la inversió industrial dels darrersmesos.

Per últim, del ventall de factors que segons els empresaris im
pedeixen augments de laproducció, en destaquen dos com ja s'ha
manifestat anteriorment. Per un cantó, una demanda que preocu
pa per la seva manifesta feblesa, i al mateix temps una competèn
cia estrangera creixent, difícil de combatre per la relació quali
tat/preu que ofereix, i amb la que s'ha de disputar un mercat en
retrocés.



82,8

45
—12

45

—5

52

—14

84

63
—27

3

64

17

53

—36

47

45

3

—0,37

36
—4

36

—9

48

2

87

—8

Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendesen el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (`)/0)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

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

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

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

No n'hi ha mai
Normals

Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

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

11

—12

—36

0,69

—1

46

48

83

72

80,7

38

49

65

20

52

10

10

2

5
4

7

2

1

27

—47

36

38

32

—20

45

14

50

14

—0,32 —0,57 —0,43 —0,71 —0,12

24

—37

29

43
26

—10
32
14

43
19

24

—40

27

42

27

—5

33

13

37

11

37

—39
38
29

35

—2

46

4

48

16

86

2

88

—1

89

0

66

7

75

2

3
66
17

3

69

13

2

69

8

3

70

10

3

69

14

54

—34

51

—26

51

—30

57

—26

60

—32

55 53 51 54 52

40

39

57

15

58

20

53

33

65

23

35
43

52

18

51

29
45

39

58

25

44

29

55

18

53

29
51
33

57

24

87

5

73

15

60

26

81

9
82
12

61

—13

65

—21

70

—20

67

—15

68

—10

76,9 81,8 81,0 79,9 82,5

59

3
3

5

11

5

58

2

2

5

14

7

65

2

2
4

15

7

60

2

4

15

6

60
1

2

5
16

6

73
1
2

5
19

8

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

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupaci

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
— Competènciá estrangera
— Altres causes

(dades provincials)
1991 1992

20 25 33 19Igual 54 30 27

Saldo 54 —1 31 40 4 48 50

Variacióen % 1,84 —0,36 —2,11 —1,30 —3,48 1,79 3,64

Igual 27 20 46 35 39 43 19

Saldo 42 32 25 33 24 37 42

Igual 27 30 49 20 40 12 17

Saldo 45 15 37 61 24 65 47

Igual 73 72 79 48 82 39 79

Saldo —10 —5 11 32 —13 44 14

Igual 93 91 93 94 68 77 94

Saldo —2 9 7 6 30 15 3

Normal 93 91 93 98 88 39 54

Saldo —7 —9 —7 —2 —3 —59 —46

Dies 37 33 32 32 32 32 33

■

Manteniment 30 12 42 48 38 78 23

Saldo 46 11 36 21 60 20 42

Manteniment 28 11 36 42 35 75 25

Saldo 58 —I 42 26 64 23 52

Manteniment 17 18 44 42 39 41 20

Saldo 82 —51 54 53 59 59 71

Manteniment 75 96 84 59 90 61 88

Saldo 23 4 7 41 9 39 11

Manteniment 66 62 87 75 88 63 46
Saldo 28 —24 8 —13 —3 37 22

84,3 86,3 83,0 82,9 75,1 76,9 85,4

32 54 32 54 64 26 57

da 0 0 1 0 0 0 0

22 0 0 0 o o 0

ria 0 0 1 0 4 0 0

3 2 1 5 4 3 2

5 2 5 3 0 4 3

Evolució força positiva en termes generals i en relació amb el
conjunt de la indústria. La lleugera expansió de les exportacions
ha compensat el menor dinamisme de les vendes interiors. En
conjunt, les vendes i el nivell de producció han mantingut un bon
to, fet que ha permès un creixement del volum d'ocupació. La
pèrdua de capacitat de la demanda es referma novament comel
principal obstacle de cara a augmentar els volums d'activitat.
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Les perspectives de cara al segon semestre són també moltmés
optimistes que pel conjunt de la indústria, tot i que a comença
ment d'estiu el nivell de comandes es comparava desfavorable
ment en relació amb un any abans. I el mateix es pot dir del pe
ríode de treball assegurat per aquesta cartera de comandes. La

capacitat productiva utilitzada esmanté estable a uns nivells for
ça elevats.



76,0

45

-40

40
-32

36
-44

81
-14

58
-41

33

-66

53

68
-27

-1,41

40

-55

37

-59

60

-12

71

-18

Tèxtil

A) Resultatsdel 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 elmercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

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 (°/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

(dades provincials)

59

-11

-1,20

32
-17

32

-12

41
-41

86

-10

23

-48

53

43
3

54

5

56

11

72
13

65
-32

83,4

62
3

5
10
36
6

41

-41

44

25

44

-41

-1,92 -1,56 -1,60

44 49

16 -17

-1,05

41

-11

42

-11

48
-21

84

-8

55
-41

59

62
5

57

7

56

2

89

-2

72

-27

83,0

64

2

1

4

47

13

-1,47

28
-34

34
35

36

-28

28
-30

35

36
35

-15

51

-37

36
18

40

-9

28

19

28
27

52

-12

83

-6

82
-4

85

4

35

-37
43
-25

48
-37

53

27

47

-18

57 56 47

45

33
70
-6

58

7

58

58

26

48
36

53
10

51
21

51
26

55

22

51

18

44

22

54
27

76

19

87
-1

57

36
88

58
-39

56
-42

58
-35

8

67
-26

77,8 83,3 73,5 82,1

56
4

2

12
23

11

58

2

3
10
44

14

67
3

1

12
43

20

61

3
2

6

38
14

84

2

1

6

59
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Esmanté la tendència recessiva dels darrers anys, caracteritza
da en aquest cas per una sensible davallada tant de les vendes en

elmercat interior comdels volums de producció. A més, tant les
exportacions com el nivell d'ocupació, i en conseqüència els
preus de venda, han evolucionat també a labaixa. Lògicament, la
capacitat productiva utilitzada ha disminuït en relació amb el ma
teix període de l'any anterior.

L'orientació a la baixa de la cartera de comandes i unes pers
pectives dominades pel pessimisme, allunyen qualsevol possibili
tat de redreçament de l'activitat productiva a curt termini. En tot
cas, la reactivació d'una demanda que ara per ara passa per uns
moments molt baixos, juntament amb un augment significatiu de
la productivitat i una reconducció de la producció cap a segments
de qualitat, semblen els únics camins per encarar la creixent com
petència de les importacions de productes acabats.
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Pell, calçat i confecció (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 (%)
7) Cartera de comandes

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

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

1991 1992
'

Igual
Saldo

33
-22

11

-49

50

16
38
21

67
14

34

-5
44

-29

Variació en % 0,03 -2,95 -2,97 -0,45 0,96 0,32 -1,85

Igual
Saldo

31

-41

20

-30

41

21

40

-37
49
-4

25
10

27

-52

Igual
Saldo

25
-35

27
-31

25
19

28
-38

35
-17

34

-8

27

-55

Igual
Saldo

31

-30
27
-22

28

41

44

-40

37
2

31
21

30
-45

Igual
Saldo

79

14

95
2

82
-1

75

16
76
24

63
28

95
0

Normal

Saldo
58
-28

54
-46

40
-19

39
-26

44

-43

44

-36

21

-64

Dies 63 56 64 57 62 77 68

Manteniment
Saldo

43

5

48

26
43
29

85

0

76
12

68
2

64

10

Manteniment
Saldo

41

8

43

30

51

24

51
34

42
47

60
-15

48

8

Manteniment
Saldo

41

5

52

36
46

33
29
37

36
50

66

-30

50

3

Manteniment
Saldo

76
21

76
-7

93
6

74

16
67
24

95

5

84

-2

Manteniment
Saldo

64
-16

79

-16
82

-11
90
-10

86

-5
69
-17

60

-40

Ja

ia

86,5 81,9 85,7 84,5 87,6 80,2 81,2

60

2
1

2

14

7

67

3
1

5

34

10

67
4

0

2
24

12

79
2

1
4

15

12

72

3
1

2
37

9

78

3

2
7

15

2

69
2
1

9

25
14

Com en el cas del Tèxtil, l'evolució d'aquest sector al llarg del
bimestremaig-juny ha estat especialment negativa, clarament per
sota de la mitjana de la indústria. En aquest cas, ni tan sols s'han
salvat les exportacions. Fins aquest moment però, l'evolució de
l'exercici havia estat acceptable. Aixà potser pot explicar que
malgrat la negativa evolució de les comandes en començar l'estiu,
el període de treball assegurat esmantingui amb poques varia
cions.
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De fet, les perspectives avançades pels empresaris no són pas
pitjors que ara fa un any,amb l'excepció de les referides als preus
de venda i a l'ocupació. La feblesa de la demanda i la competèn
cia estrangera són motius de preocupació pel sector però sense

assolir cotes màximes. Les dificultats de finançament o tresoreria
també constitueixen un factor de preocupació creixent.



83,1

85
4

58

23

80
8

95
3

99

65
4

46

31
-22

-2,16

39
-32

42

-28

91

-3

97

0

Fusta i mobles de fusta (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat 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

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 (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

89
3

1,96

84
2

86

o

68
-19

87
13

57

-28

51

59
33

56
36

54

38

70

30

98
2

77,5

88
9
O
1

1

11

46

-51
57
37

40
44

-0,89 -0,73 0,08

44
-49

44

24

32
36

44

-48
43

16
40
27

76

-24

37

28

79

12

100
0

98
0

97

3

54 58

-34 34

-3,14 -1,16

43 56
-25 36

44 55
-33 26

39 65
-45 18

88 96
10 4

65
-20

42

-46

68
-32

55

9
85
-11

47 45 50 55 52

44

55
57
32

64
25

43
56

54
30

55
20

60
29

54
30

56

15

96
4

92

-2

45

11

93
1

89
1

85
-8

77,3 81,7 85,2

44 61
47 26

53 58

46 29

76 85
19 12

80 87

20 13

61 91
-22 -5

83,7 82,4
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O
2

1

O
8

84
0

2
1

o
10

91

0

8
O
2
4

77

O

10

2

9
2
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2

9

1

O
2

88
2
3

1

2
4

L'evolució del bimestre sembla acabar definitivament amb les
esperances de recuperació del sector detectades els darrers mesos
de l'any passat. Amb l'excepció de les exportacions, la resta d'in
dicadors d'activitat presenten uns resultats negatius. La situació
de la cartera de comandes a final del bimestre i el grau d'utilitza
ció de la capacitat productiva són el contrapunt esperançador de
l'evolució del bimestre.

Les expectatives per la segona meitat d'enguany es podrien
qualificar d'acceptablement positives, encara que ho són menys
que un any enrera. La recessió que viu la construcció i el mercat
immobiliari a tot Catalunya són factors que inevitablement han
d'impactar en aquesta activitat.
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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 mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)

7) Cartera de comandes

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (1)/0)
— Debilitat de lademanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Competència estrangera
— Altres causes

38
32

12

-33
21
64

29
26

58
27

65
1

68
6

Igual
Saldo

Variació en % -2,03 0,26 0,22 -3,15 -2,16 -1,03 -0,17

Igual 35 17 23 59 58 68 62

Saldo 36 -29 69 16 6 6 15

Igual 32 36 21 59 58 67 62

Saldo 38 -22 69 18 6 8 17

Igual 77 44 62 75 79 76 66

Saldo 5 -35 32 -11 9 6 -1

Igual 68 81 97 95 52 94 91

Saldo 10 18 -1 -5 22 -2 -8

Normal 41 61 58 81 86 80 77

Saldo -12 -7 -5 -14 -14 -12 -16

Dies 68 82 78 70 74 71 72

■

Manteniment 48 45 72 76 51 61 46

Saldo -31 55 21 11 36 34 18

Manteniment 48 44 79 77 53 63 45

Saldo -31 56 13 9 35 31 12

Manteniment 61 60 90 78 76 87 69

Saldo -6 40 7 -1 7 -1 -5

Manteniment 95 97 75 68 88 89 89

Saldo -5 -2 15 16 3 2 -5

Manteniment 75 75 71 48 66 76 84
Saldo -13 -15 -7 -45 -34 -10 -16

83,0 70,5 78,4 80,5 78,4 78,0 77,7

52 41 46 62 46 51 53

da 1 3 5 4 1 5 4

4 3 4 3 6 11 7

ria 4 9 14 0 8 7 11

1 0 6 0 1 10 2

16 3 3 8 24 31 31

L'evolució dels dos darrers bimestres es podria qualificar de
moderadament positiva pel que fa al volum de la producció i a les
vendes. En tot cas, els ritmes de creixement han estat força infe
riors als d'un any enrera. La variació negativa de l'ocupació es

manté per quart bimestre consecutiu, encara que mésmoderada
ment,mentre disminueix lleument la capacitatproductiva utilit
zada.
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Les expectatives a curt imitjà termini apunten a increments de

producció i vendes, mentre sembla inevitable una certa contenció
dels preus de venda i un pèrdua de llocs de treball. Insuficiència
de l'equip productiu i dificultats de finançament o tresoreria són
factors que s'afegeixen a la feblesa de la demanda a l'hora d'ex

plicar les raons que —segons els empresaris— impedeixen aug
mentar la producció.



Indústria farmacèutica (dades provincials

A) Resultatsdel bimestre observat
comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció Igual 39 16 46 52 47 32 52

Saldo 10 —74 51 —17 14 25 37

2) Nombre de persones ocupades Variació en `)/0 -0,11 -0,41 3,30 -0,29 2,15 -2,40 -0,01

3) Vendes totals Igual 55 15 13 20 55 36 39
Saldo -27 -51 76 -19 33 19 44

4) Vendes en elmercat interior Igual 54 16 13 29 55 37 39
Saldo -6 -52 75 -1 31 26 44

5) Vendes en elmercat exterior Igual 51 41 29 28 59 40 48
Saldo -28 -38 34 45 29 39 11

6) Preus de venda Igual 55 79 98 100 95 99 79
Saldo 45 21 -2 O 5 -21

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 95 95 86 72 83 88 79

Saldo -3 -13 27 15 O -2

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 42 40 34 42 32 33 39

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 45 74 48 65 65 85 55

Saldo -37 76 49 24 22 8 -31

10) Vendes Manteniment 51 19 50 59 44 59 29
Saldo -23 70 46 36 44 4 5

11) Cartera de comandes Manteniment 55 53 54 86 55 70 66
Saldo —19 47 37 14 33 27 —34

12) Preus de venda Manteniment 85 97 89 84 86 87 99
Saldo 15 3 11 16 14 13 -1

13) Ocupació Manteniment 80 79 74 89 90 88 92
Saldo 14 17 13 3 0 3 —2

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 77,8 77,9 79,2 79,0 76,9 78,4 80,9

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció ("/o)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada

49

o
44
0

48

0

51
0

29
0

46

0

44

0
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera

2
O

o

O

O
2

5
o
O

11

O
2

6

O

3

1

1

3
o
2

— Altres causes 35 11 7 10 12 23 27

L'evolució del sector els mesos de maig-juny d'enguany— i

pràcticament des de principi d'any— s'ha caracteritzat per un
sensible creixement tant de la producció comde les vendes. Crei
xement però, que s'hauria de matisar per la retallada dels preus
de venda i l'escassa capacitat de generar nous llocs de treball. De
fet, el període de treball assegurat segons el volum de comandes
tendeix a reduir-se.

Les expectatives són força negatives quant a la producció i car
tera de comandes, mentre que opten pel manteniment en el cas
de les vendes i del nombre d'ocupats. Comja és norma, els em
presaris del sector només es queixen de l'escassa capacitat de la
demanda i de les mesures de les autoritats sanitàries per limitar
el consum de fàrmacs al seu càrrec.
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4

96
16

-64

(dades provincials)

43

57
22

-34
2

54
33
33

25
75

Igual
Saldo

Variació en % 2,65 -9,91 -4,72 -3,24 0,82 3,25 2,72

Igual
Saldo

48
52

23
5

12

88
16

-64
1

54
23

77

50
50

Igual
Saldo

48
52

3
-15

12

88
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-60
1

54

23

77
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50

Igual
Saldo
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-7
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-20

5
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-15
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73
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35
44

-18

Igual
Saldo

100

0

100

0

100

0
53
-39
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30
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20
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5

Normal
Saldo

10

-74

65
-35

40
-60

32

-68

43

-57
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-5
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-4

Dies 31 67 35 31 35 32 31

,

Manteniment
Saldo

8
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7
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4

-76
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2
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Manteniment
Saldo
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-1

7
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-55

11
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2
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11
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0
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0
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0
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da

ria

79,4 71,7 90,0 85,6 84,1 86,5 85,6
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0

0

0
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47

0

0
0

0

0

4

0

0

0
0

63

29
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0

0
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0
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0

0
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36

0

0

0
0

0

Química domèstica

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)

7) Cartera de comandes

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

C) Resultats referits a les perspectives
perals propers tres o quatre mesos (`)/0

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

Tot i que aparentment dels resultats de darrer bimestre se'n

podria deduir que el sector ha experimentat un notable creixe
ment de l'activitat, la forta estacionalitat que predomina en algu
nes produccions d'aquest sector rebaixa aquest optimisme i apun
ta cap a un manteniment del nivell d'activitat, amb una certa

tendència, és cert, a l'alça.

24

De fet, només les exportacions han evolucionat lleument a la
baixa, mentre que laproducció i l'ocupació augmenten. La carte

rade comandes evoluciona en el mateix sentit. Pel que fa a la ca

pacitat productiva utilitzada, manté per cinquè bimestre consecu

tiu un grau d'utilització molt elevat. Les expectatives a curt i

mitjà termini són francament optimistes.



Productes metàl•lics (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

Saldo
63

3

13

-65

20
56

16

-74

32

5
70

9

7")

1

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

-1,30

58
9

16
-60

-1,64

27

46

-0,51

10
-75

57
8

9

-65

62

18
17

-60

19

48

19
62

24

-73

11

-77

0,88

21
-8

0,62

21

2

43

-10

50
-3

48
16

69
-10

0,14

70

-7

67
-13

69
0

95

-4
97
-1

95
-2

93
0

73

22

49

47
95
-3

Normal

Saldo

77

-56

19

-64

25
-67

24

-75

44

-49
74
-22

77

-17

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes 44 49 51 43 43

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

Saldo
33
-43

30

63
86
7

86
11

53
31

73

22

25
-51

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

30
-43

34
-58

96
-3

82
-15

28

65
80
3

83

9
69
25

73

20
28
-45

40
54

78

-7

79

9

83 75
9 18

28
-46

94 39
58

82
15

87

7

97
-2

95
-2

76

-24
68
-25

46

-23
62
-33

82
-12

88
-12

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

80,1 79,7 75,7 71,9 81,5 78,2
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13
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82

3
9
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12

2

83
2
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4

7
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2
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0
0

4

16
5

79

1

0

1

13
2

90

o
O
3
14

5

L'evolució del bimestre maig-juny ha frenat les expectatives de
reactivació detectades a principi d'any. El ritme de creixement de
les vendes —amb menors creixements que ara fa un any a tots els
mercats— no ha assolit els nivells esperats i això ha frenat l'aug
ment de la producció i de l'ocupació, alhora que augmenta el per
centatge de capacitat productiva ociosa.

Les perspectives de cara al segon semestre estan en la línia
d'ara fa un any, i malgrat que la cartera de comandes sembla
reaccionar tímidament a l'alça, no es suficient per esperar una
millora dels resultats de cara al segon semestre.De fet, les em
preses del sector argumenten amb força que l'escassa solvència
de la demanda i la competència estrangera frenen tot intent de
reactivació.
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Maquinària i material elèctric

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendesen el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

(dadc, pio \mcials )
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Saldo
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■
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Com a d'altres sectors d'activitat, podríem caracteritzar la seva

evolució al llarg delbimestre de referència per lamanca d'una
orientació clara. Molts sectors, i aquest n'és un dar exemple, al
ternen mesos amb un creixement notable de l'activitat, amb d'al
tres d'estancament. L'evolució del tercer bimestre d'enguany ha
estat la creu del bimestre anterior, amb l'excepció de les exporta
cions.
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I si l'evolució del bimestre no ha estat globalment positiva, les
perspectives de cara al segon semestre no preveuen una millora
de la situació. La cartera de comandes reflecteix una debilitat
manifesta que s'arrossega ja famolts mesos laqual cosa es tra

dueix en una reducció constant del període de treball assegurat.
Atès que la competència estrangera i la feblesa de la demanda
estan en el fons d'aquesta situació, es difícil esperar canvis subs
tancials a mitjà termini.



1991

(dades provincials)

~liiikeiiÍilddà~ia~dllMÍMiàiaiÍrla
0

-37
13

-87

19

81

21

79

0
-51

81
-19

13

-17
Igual
Saldo

Variacióen % 4,12 0,69 -0,40 -5,56 -3,69 -3,43 -0,17

Igual 21 13 19 13 0 74 39

Saldo -43 -87 81 71 -51 -26 10

Igual 21 0 42 41 8 0 39
Saldo -43 -100 58 43 -43 -100 10

Igual 45 0 7 0 0 26 48

Saldo 7 -100 69 84 -51 74 -52

Igual 86 84 61 100 13 43 61

Saldo -14 -16 8 0 -87 -57 -39

Normal 70 64 75 55 37 0 55
Saldo -30 -36 -25 -45 -63 -100 -45

Dies 44 40 41 41 40 43 41

■

Manteniment 0 3 0 0 13 26 48

Saldo 44 41 2 -49 22 3 -52

Manteniment 0 31 0 0 19 26 48

Saldo 51 69 2 -49 28 3 -52

Manteniment 54 7 0 28 63 100 73

Saldo 46 93 69 38 37 0 -27

Manteniment 100 97 86 64 72 100 52
Saldo 0 -3 -5 -36 -28 0 -48

Manteniment 29 22 25 71 37 38 62

Saldo -41 -68 -58 -29 -63 -62 -38

77,9 64,2 80,6 79,2 66,3 68,6 64,6

46 48 11 72 42 26 47

da 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

ria 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 0 25 0 26

0 0 0 0 0 0 0

Material electrònic

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

Després d'acabar l'any passat amb símptomes de recuperació,
elprimer semestre d'enguany s'ha caracteritzar per una situació
de recessió manifesta que s'ha concretat en una constant dismi

nució de les vendes i de l'ocupació, en un context de davallada
generalitzada dels preus de venda. La creixent competència es

trangera associada a una demanda afectada per la desacceleració
del creixement econòmic, han estat els factors principals que han
abocat el sector a aquesta conjuntura recessiva.

No creiem exagerat parlar de recessió en aquest cas ja que les

perspectives a mitjà termini no presenten signes de reactivació.
Es preveu un entorn de preus a la baixa i volums de producció i

vendes també en descens. Les previsions sobre l'ocupació són,
necessàriament, negatives.
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Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparatsamb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

Igual
Saldo

22

74

23

-74
22

71

24

-63
11

45

23
65

8

88

Variació en % 3,48 1,72 0,57 2,08 0,05 0,54 -0,19

3) Vendes totals Igual 24 25 21 7 11 22 6
Saldo 73 -65 71 85 79 69 87

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

Saldo 7! -64 70 85 45 -59 51

5) Vendes en el mercat exterior Igual 24 25 22 12 12 24 7

Saldo 75 -70 71 82 83 75 86

6) Preus de venda Igual 93 100 99 98 29 98 97
Saldo -7 0 -1 -2 -67 -2 -1

B) Situació al final del bimestre (1)/0)
7) Cartera de comandes 88 86 7 8 90 89 95

-9 -6 76 77 -6 4 -3

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 40 37 38 36 36 43 56

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 10 26 9 30 13 28 77

Saldo 73 64 80 70 85 72 17

10) Vendes Manteniment 10 25 8 30 10 28 74

Saldo 73 62 77 70 83 72 25

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

Saldo 81 82 85 90 87 84 -2

12) Preus de venda Manteniment 78 97 29 34 98 35 35
Saldo 13 0 68 63 -1 63 60

13) Ocupació Manteniment 88 26 48 92 29 30 27

Saldo -11 56 -41 -6 60 62 -73

D) Capacitat productiva utilitzada (Y.) 80,6 78,7 85,4 86,3 85,0 89,0 89,9

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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Mentre que la producció s'ha mantingut en la tendència expan
siva dels darrers mesos, les vendes en el mercat interior han co
mençat a copsar els primers símptomes de refredament de l'acti
vitat econòmica, en un context generalitzat de contenció dels
preus de venda. En tot cas, l'evolució del sector durant el bimes
tre de referència ha estat globalment positiu i molt per sobre de
la mitjana de la indústria, comha estat habitual en els darrers
mesos.
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Les perspectives de cara el segon semestre —tot i que encara

són lleument positives— estan molt per sota de les declarades al
llarg del darrer any. L'impacte més negatiu es podria produir en
l'ocupació. L'escassa solvència de la demanda interna i una com
petència estrangera creixent són les màximes preocupacions del
sector. Les exportacions però, juguen un paper molt important
en l'evolució de la producció del sector.



II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (%)
Petites i mitjanes empreses Grans empreses Particulars

2n. tr. 91 4t. tr. 91 2a. t ., 91 4t. t . 91 lr.tr. 92 91 lr. r. 92

Molt superior 0 4 37 5 0 0 30 8 0 0
Moderadament superior 58 43 33 49 18 13 14 18 13 51 24 39
Similar 32 53 44 43 31 48 48 56 41 33 29 35
Moderadament inferior 10 0 23 5 14 34 38 23 13 8 47 26
Molt inferior 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0

Demanda de crèditesperada (%)

Creixerà fortament 0 O 0 0 0 0 0 0 7 o
Creixerà moderadament 32 11 41 15 42 17 7 18 34 22
Esmantindrà 64 71 52 41 43 68 64 77 44 54
Caurà moderadament 4 11 7 44 15 15 29 5 16 24
Caurà fortament 0 7 0 0 0 0 o 0 0 O

Creixerà fortament 0 0 o o 7 0 0 o 0
Creixerà moderadament 10 6 o O 29 39 18 20 22 57
Es mantindrà 28 29 63 44 47 19 43 73 36 32
Cauràmoderadament 59 58 37 56 24 35 39 7 43 12
Caurà fortament 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Notesmetodològiques:
El valor totalde cada pregunta és 100 (equivalent al 100per cent) dividit entre les respostes possibles. El percentatge assignat a cada resposta de lespossibles s'obté de l'agregació de les
respostes de les entitatsponderades així: (40per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 per cent(nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan nos'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestre immediatament anterior.
Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la tendència esperada per alspropers trimestres— recullen les opinionsper als dos trimestres següents al de referència. Les respostes del
trimestre immediatament posterior al de referència es publiquen substituint lescorresponents opinionsmanifestades un trimestreabans. Les del segon trimestre que espubliquen per primera
vegada, seran modificades o, en el seu cas ratificades, enel propertrimestre.
Significació de l'enquesta: La mostra enquestada en aquestaocasió (2n. tr. del 1992) ha representatel 87,7 per cent del total de bancs icaixes operatius a la ciutat —segonsnombre d'oficines
mentre queel percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un71,3 percent del total ien gairebé el 80 per cent de la mostra enquestada. En el cas dels bancs el percentatge de respostes
obtingudes en relació amb el totalés del 57 per cent, mentre que pelconjunt de les caixes s'assoleix el 83 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 i de les caixes d'estalvis que operen a la
ciutat. L'enquesta es refereix al segon trimestre d'enguany i al
tercer i quart trimestres quan la pregunta fa referència a la ten
dència esperada. El procés d'enquesta s'ha desenvolupat bàsica
ment durant elmes de juliol i principi d'agost. Així, alguns resul
tats referits a les expectatives de cara als darrers mesos
d'enguany s'haurien de revisar després de les fortes tensions vis
cudes en el si del SME durant la primerameitat de setembre.

Augmenta Ileument la demanda de crèdit bancari per part del
sectorprivat. Les previsions apunten a un creixement encara
menor durant el segon semestre.

L'anàlisi de l'evolució de la demanda de crèdit bancari per part
del sectorprivat al llarg del segon trimestre d'enguany posa de
manifest una lleugera recuperació en relació amb lanotable reta
llada del primer trimestre. Ara bé, aquesta suau correcció a l'alça
no ha estat suficient per evitar que lademanda de crèdit hagi
augmentat a uns ritmes sensiblement inferiors als delmateix pe
ríode d'un any abans. I això només seria el principi, perquè una

majoria d'enquestats ha coincidit a preveure una rebaixa signifi
cativa del volum de crèdit demanat durant el tercer trimestre. Si
les expectatives a principi de l'estiu no eren pas massa engresca
dores, ara es veu que encara varen pecar d'optimistes.

Si a principi d'any hom intuïa que la desacceleració de la de
manda de crèdit procedia bàsicament de les famfiies —menys
crèdit al consum i menys hipoteques— i de les petites i mitjanes
empreses —menys inversions i una major concentració de recur
sos per finançar circulant i estocs—, durant el segon trimestre
aquests mateixos sectorsde la demanda han estat els més dinà
mics. El fort creixement de l'endeutament en divises —un recurs

fins fa ben poc utilitzat només per les grans corporacions— ha
alliberat una part de l'oferta que s'ha pogut destinar a altres sec
tors del mercat. Val a dir que aquest desplaçament de l'endeuta
ment dels residents vers l'exterior és una de les raons que expli
quen lamenor demanda de crèdit bancari.
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Sectors productius amb una demanda de crèdit important (%)
Inversió fixa Circulant

2n. tr. 91 3r. tr. 91 4t. tr. 91 1r. tr, 92 2jj.92 2n tr 91• • 3T tr 91
,

• • • •4t tr 91 • •1r tr. 92 tr 92' •

Construcció 22 26 28 38 26 24 28 27 37 28

Fabricació de maquinària i equipmecànic 2 17 1

Altres serveis 13 21 11 13 11 4 7 8 12 5

Extractives i materials per a la construcció 5 18 6 12 8 3 15 2 5 3

Fabricació instr. precisió òptica i similar 8 8

Química de consum i farmacèutica 7 2 15 6 7 2 4 4 3

Tèxtil 3 3 1 4 12 15 11 18 9

Fusta imobles de fusta 1 4 1

Restauració i hostatgeria 19 3 9 9 3 1 4 14 3 5

Fabricació de vehicles i altre material transport 2 3 2 2 1 1 1 15

Fabricació de productes metàllics 8 1 2 2 1 1 2 16

Alimentació, begudes i tabac 2 4 2 4 1 3 6 4 3 4

Comerç a l'engròs 2 1 1 4 10 6 5 3

Química de base i per a usos industrials 7 3 6 1 2 2 3

Comerç al detall 2 1 1 1 2 3 3 3

Serveis a les empreses 4 3 1 1 21 4 1

Paper, arts gràfiques i edició 2 2 1 2 2 1 2

Resta sectors 6 8 11 7 4 21 6 13 6 1

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

1 6 17Fabricació de maquinària i equipmecànic
Construcció 20 17 16 21 15 13

Altres serveis 1 3 4 9 8 13

Química de consum i farmacèutica 6 1 18 11 9
Fabricació de vehicles i altre material transport 3 5 2 9
Serveis a les empreses 4 9 5 3 3 7

Fusta imobles de fusta 5

Comerç a l'engròs 3 2 1 5 4 4
Altres indústries manufactureres 4 4

Extractives i materials per a la construcció 17 7 8 1 14 3

Cuir, calçat, vestit i confecció 7 1 16 3 8 3

Tèxtil 6 3 5 6 3

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

Alimentació, begudes i tabac 4 1 7 6 1 1

Comerç al detall 6 9 5 4 1 1

Paper, arts gràfiques i edició 16 4 5 1 10 1

Restauraciói hostatgeria 10 17 5 11 1 1

Resta sectors 5 17 5 5 9 4

El crèdit hipotecari i el destinat al finançament de circulant
de les empreses seran les modalitats amb més possibilitats
d'expansió durant el segon semestre.

En aquest sentit apunten les previsions de cara al tercer trimes
tre en què es preveu que el crèdit hipotecari per part de les famí
lies i el destinat al finançament de l'activitat diària i estocs per
part del món empresarial seran les modalitats amb més demanda.
Aquesta evolució està estretament lligada condicionada— a

l'evolució a curt termini del grau de morositat i d'impagats que
suporta el sistema financer, que augmenta mes rera mes. El clima
de recessió que es respira a molts sectors productius no permet
ser optimista respecte a aquest tema.

32

Durant el segon trimestre han continuat agumentant les difi
cultats dels prestataris de bancs i caixes per fer front amb puntua
litat a les obligacions contractuals. Onmés s'ha disparat lamoro
sitat ha estat a nivell de les empreses, especialment per aquells
crèdits destinats al finançament de l'activitat diària. Els crèdits al
consum continuen sent la gran borsa de morositat que les famí
lies mantenen amb el sistema financer. És més preocupant però
—per les conseqüències socials que se'n poden derivar— el fet
que les dificultats per fer front a la devolució de préstecs assolei
xin nivells significatius —comsembla que ja es comença a do
nar—al sector hipotecari. Especialment en un moment en què
s'ajorna de nou qualsevol possibilitat de reducció dels tipus d'in
terès mentre sembla inevitable que disminueixi la capacitat ad
quisitiva real d'una gran part de la població.



Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendènciaesperada (%)

ingurffilf~11~1~1~-11111~111~1~u~~ww.
Ha crescut o creixerà fortament 3 0 0 5 0 O 0 O O
Ha crescut o creixerà moderadament 19 52 60 26 14 24 10 40 4 3
S'ha mantingut o esmantindrà 49 41 37 74 48 47 81 60 93 64
Ha caigut o caurà moderadament 29 7 3 0 33 29 9 0 3 33
Ha caigut o caurà fortament O 0 0 0 0 o 0 0 O

Ha crescut o creixerà fortament O 0 O 0 0 0 o 0 5 5
Ha crescut o creixerà moderadament 44 28 41 22 20 56 71 61 38 18
S'ha mantingut o esmantindrà 28 72 31 78 47 12 29 14 54 41
Ha caigut o caurà moderadament 28 O 28 0 33 32 O 25 3 36
Ha caigut o caurà fortament 0 O 0 0 0 0 O 0 O 0

Oferta de crèdit esperada (°/0)

Sobrarà oferta
Es cobrirà la demanda
Existirà demanda insatisfeta

49
48
3

51

44

5

23

73
4

21 18

76 79
3 3

15

81
4

Preu del crèdit esperat (°/0)

Creixerà fortament O O 0 0 7 7
Creixerà moderadament 7 O 11 0 14 8
Esmantindrà 72 55 86 85 79 77
Caurà moderadament 21 45 3 15 0 8
Caurà fortament 0 o 0 0 0 0

A tot aquest panorama s'hi afegeix l'evolució del preu del di
ner, que lluny de baixar per fer front a l'escassa solvència dels

agents privats i intentar reactivar el creixement de l'activitat,
aposta per un repunt a l'alça, obligat per les necessitats de la polí
tica econòmica del govern i la urgència de reduir els desequilibris
macroeconómics que arrossega l'economia espanyola i el sector
públic. Possiblement la consolidació d'un espai econòmic sense

trabesper la circulació tant de béns com de fluxos monetaris afa
vorirà una major competència entre entitats financeres per tal de
mantenir quotes de mercat i de negoci. Major competència que si
bé es pot traduir de forma immediata en una rebaixa dels tipus
preferencials, el seu impacte sobre el conjunt de la clientela no

serà tan immediat.

La davallada de les taxes de creixement del sector immobiliari
i constructor en general,juntament amb l'acabament dels

equipaments previstos pels Jocs, incideix negativament en
la demanda de nous crèdits, deixant de nouel protagonisme
a les activitats industrials amb una major implantació a l'àrea
de Barcelona.

A nivell de sectors productius, la Construcció ha perdut el seu
lideratge coma sector amb un major creixement de la demanda
de crèdit bancari. Lideratge inqüestionable gràcies al ritme de
creixement que hamantingut en els darrers anys. Juntament amb
la Construcció, el de Materials per a la construcció també ha pas
sat a posicions més discretes. Contràriament, s'ha produït un res

sorgiment d'activitats industrials de forta implantació a l'àrea de

Barcelona i que en els darrers temps havien cedit protagonisme a

determinades branques del Terciaricom ara el Comerç i la Res
tauració i hostatgeria.Estem parlantbàsicament de les Indústries
transformadores del metall —comara les de Fabricació dema
quinària i equip mecànic i la de Fabricació de vehicles i altre ma
terial de transport i accesoris— i de la Química de consum i far
macèutica. A un altre nivell, del conjunt dels Serveis en

destaquen com a activitats que durant el trimestre han augmentat
la seva demanda de crèdit, la branca de les Empreses de serveis a

les empreses, i el bloc heterogeni d'Altres serveis, especialment
serveis personals.
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Evolució, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (°/0)
Productes bancaris a termini

Ha augmentat notablement 6 0 32 13 ")7 31 26 29 30 29

Ha augmentat moderadament 65 39 35 21 13 59 41 32 10 36

S'ha mantingut estable 29 65 23 26 40 2 13 14 54 16

Ha disminuït lleugerament 0 25 10 28 16 8 20 25 6 19

Ha disminuït sensiblement 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0

Ha augmentat notablement 0 0 0 o 0 2 0 7 4 o
Ha augmentat moderadament 21 19 10 O 21 12 20 20 10 19
S'ha mantingut estable 31 48 41 55 72 28 18 28 36 60
Ha disminuït lleugerament 14 8 20 17 3 21 27 16 37 21

Ha disminuït sensiblement 34 25 29 28 4 37 35 29 13 O

Ha augmentat notablement 28 0 0 0 0 10 0 0 O 0
Ha augmentat moderadament 8 15 3 0 4 10 20 9 8 10

S'ha mantingut estable 29 35 64 41 38 17 49 39 35 16
Ha disminuït lleugerament 35 50 25 55 53 63 28 12 52 70
Ha disminuït sensiblement 0 0 8 4 5 0 3 40 5 4

Ha augmentat notablement 73 92 83 50

Ha augmentat moderadament 27 8 17 50

S'hamantingut estable O 0 0 0

Ha disminuït lleugerament O 0 0 0

Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0

Una anàlisi segons les finalitats de la distribució sectorial del
crèdit concedit a les empreses presenta poques novetats en rela
ció amb trimestres anteriors. En concret s'hauria de destacar que
la forta expansió de la demanda de crèdit per part de les indús
tries de Transformats del metall es deu tant al finançament de
processos d'inversió coma la necessitat de destinar més recursos
al finançament d'unes existències en augment a causa de la des
acceleració de les vendes. Contràriament, sectors com ara el Tèx
til sembla que han tocat sostre pel que fa a la seva capacitat d'en
deutar-se via finançament bancari.
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Els fons d'inversió col.lectiva mantenen, malgrat tot,
el seu atractiu.

Pel que fa a l'evolució del volum de recursos que gestiona di
rectament el sistema financer, es constata que durant el segon tri
mestre ha continuat la forta atracció dels fons d'inversió

De cara al segon semestre d'enguany les perspectives apunten
a una relativa pèrdua d'atractiu, tot i que es confia que continua
rà sent el tipus de col•locació amb més demanda. Un primer se
nyal ha estat provocat pel daltabaix de preus en elmercat secun
dari del deute arran de lapuja dels tipus d'interès alemanys que
vaprovocar un cert abandó de posicions per part de la inversió
estrangera. La posterior correcció a l'alça dels tipus d'interès es

panyols i darrerament la devaluació de la pesseta i la persistència
d'unes expectatives poc definides pel que fa al futur del SNIE i la
mateixa CE, mantenen elmercat del deute i la resta de mercats

financers sense una tendència clara.

Les col.locacions menys atractives han continuat sent aquells
actius amb més risc. De la mateixa manera que els inversors han
abandonat progressivament la renda variable, han girat l'esquena
també a les emissions d'obligacions i pagarés d'empresa, davant
la incertesa de les expectatives. Com a resultat d'això, ha aug
mentat el volum de recursos situats en dipòsits a la vista i d'estal
vii, en menor mesura, en deute públic.



Tendència esperada, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (°/0)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancari

Ad. 111 1» Arml. 41 L 413, 421 4t tr

Creixerà fortament 28 0 13 26 26 13 0 028 0
Creixerà moderadament 35 11 36 16 11 25 57 39 42 47
Es mantindrà 20 59 39 53 51 36 29 45 37 46
Cauràmoderadament 17 30 12 5 12 11 14 3 21 7
Caurà fortament 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0

Creixerà fortament O 0 O O O 0 0 O 0 O
Creixerà moderadament 12 20 12 3 8 6 16 12 15 O
Es mantindrà 51 40 35 93 88 36 34 26 60 75
Cauràmoderadament 37 40 41 4 4 30 18 50 25 25

Caurà fortament 0 0 12 O O 28 32 12 0 0

Creixerà fortament O 0 O O O 0 O 8 O 0
Creixerà moderadament 11 9 9 O O 13 9 36 7 7
Es mantindrà 52 58 34 51 51 61 32 56 21 25
Cauràmoderadament 37 25 54 49 49 26 22 O 68 68

Caurà fortament O 8 3 0 0 0 37 O 4 0

Creixerà fortament 77 71 67 47 34
Creixerà moderadament 23 29 33 42 44
Es mantindrà O O O 11 15

Cauràmoderadament O O O O 7

Caurà fortament O O O O 0

Tendència esperada de la remuneració de les col.locacions (%)
Dipòsits a la visMW Productes bancaris a termini

tr-91-1.—ink.92 2n. tr ,92 3r-1r-92—I-4L tr-92 4t. tr, 91 lr.tr.92 2n. tr.92...1—3r. tr. 92 L4t.tr-92
Creixerà fortament O O 0 O O O O O 0 O

Creixeràmoderadament O O 3 O O O O O 8 O

Esmantindrà 58 83 47 80 79 65 74 50 76 81

Cauràmoderadament 42 17 50 20 21 35 26 50 16 19
Caurà fortament 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0

Creixerà fortament O 0 0 O 0 O O 0 O 0
Creixeràmoderadament O 4 16 65 41 O O 17 45 10
Es mantindrà 44 66 64 32 55 25 69 66 51 85
Cauràmoderadament 56 30 20 3 4 72 31 17 4 5

Caurà fortament 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Creixerà fortament 0 O O 0 O 0 O O 0 0
Creixerà moderadament 10 14 34 44 30 3 14 25 61 45
Es mantindrà 51 62 46 50 65 41 56 61 36 52

Caurà moderadament 39 24 20 6 5 56 30 14 3 3

Caurà fortament 0 O O 0 0 0 0 O 0 0
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Dinamisme del mercat

Mercat bancari Desintermediació

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

Creixerà a un ritme superior 31 36 0 36 -11 7 44 3 22 8 4

Creixerà a un ritme similar 60 61 46 48 92 78 52 29 79 32 90 96

Creixerà a menor ritme 9 3 54 16 6 0 41 27 18 46 2 O

Mercat bancari Desintermediació

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

Creixerà a un ritme superior 39 27 8 15 5 0 21 28 43 15 17 13

Creixerà a un ritme similar 55 73 63 82 95 90 51 72 57 85 83 87

Creixerà a menor ritme 6 0 29 3 0 10 28 0 0 0 0 0

Dinamisme dels agents
;

'

Entitats més dinàmiques i/o agressives al mercat de Barcelona (°/0) ... .

En productes de crèdit 1r. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91 41. tr. 91 lr. tr. 92 2n. tr. 92

Caixes catalanes 17 24 26 19 30 31

Bancs d'àmbit estatal 41 30 32 33 32 26

Caixes de la resta de l'Estat — 1 5 2 10 13

Bancs estrangers 2 1 3 2 4 12

Bancs catalans independents 18 16 16 26 11 9

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 13 24 9 14 10 7

Financeres de consum 2 2 5 0 3 1

Societats hipotecàries 3 2 4 4 0 1

En productes de dipòsit-col.locació
Caixes catalanes 25 30 29 29 29 30

Bancs d'àmbit estatal 21 24 33 33 30 26
Societats assessores, gestores, etc. 4 3 17 7 9 19

Bancs catalans independents 21 11 10 3 9 10

Caixes de la resta de l'Estat 1 — 3 12 10 6

Bancs estrangers 2 3 1 2 3 6

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 23 26 7 12 10 3

Pel que fa a la remuneració dels diferents tipus de col-loca
cions, la inestabilitat dels mercats monetaris que es respira arreu

fa pensar que els actius públics i d'empreses hauran d'augmentar
de forma immediata la seva remuneració, mentre que les entitats
bancàries hauran de congelar la tendència recent de reduir la re
muneració del passiu. Possiblement aquesta sigui una de les
raons que en els darrers mesos hagi fet perdre algrup dels bancs
d'àmbit estatal el primer lloc en el ranking com a entitats més di
nàmiques en productes de dipòsit-col.locació, a favor de les cai
xes catalanes.
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Les caixes i els bancs estrangers són les entitats que s'han mostrat

més dinàmiques en el mercat català durant el segon trimestre.

De fet, en la vessant d'oferents de crèdit, les caixes catalanes
també es consoliden com les entitats més dinàmiques, mentre
que les de la resta de l'Estat continuen guanyant quota demercat
i els bancs estrangers són els primers i grans beneficiats de les
darreres mesures tendents a la total liberalització del mercat de

capitals.



Sistema financer

Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
territorial

Milers de milions de pessetes Variació (`)/0) (milions de ptes.)

- ,

30-VI-19921
31-111-

30-VI-1992/

Prov. Barcelona 7.037,6 7.059,6 7.364,0 7.373,5 7.549,9 2,4 7,3 1.450,8 1.597,9
Resta Catalunya 1.546,8 1.633,7 1.626,4 1.711,3 1.789,5 4,6 15,7 720,8 845,7
TotalCatalunya 8.584,4 8.693,3 8.990,4 9.084,8 9.339,4 2,8 8,8 1.226,9 1.365,2

Prov. Madrid 7.752,8 7.913,4 8.590,1 8.882,8 8.976,1 1,1 15,8 2.328,9 2.589,8
Total Espanya 39.974,0 40.611,6 41.895,7 42.641,7 43.436,5 1,9 8,7 1.110,8 1.218,6

Crèdits del sistema

Àmbit
territorial

bancari al sector privat

Milers de milions de pessetes

,.

Variació (%)
Crèdits/Oficina
(milions de ptes.) .

30-VI-1991 30-IX-1991 31-XII-1991 31-111-1992 30-VI-1992
30-VI-1992/

31-111-1992
30-VI-1992/
30-VI-1991

30-VI-1991 30-VI-1°
'

Prov. Barcelona
RestaCatalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

4.751,0
1.184,0
5.935,0

7.939,1
30.831,7

4.863,4
1.195,9
6.059,3

8.169,6
31.534,4

5.269,2
1.260,8
6.530,0

9.176,4
33.802,3

5.287,6
1.279,0
6.566,6

9.169,1
33.733,6

5.467,4
1.334,4
6.801,8

9.315,7
34.682,1

3.4

4,3
3,6

1,6
2.8

15,1
12,7
14,6

17,3
12,5

979,4
551,7
848,2

3.384,8
856,7

1.157,1
630,6
994,3

22.687,7
973,0

Crèdits/dipòsits
Ambit

. 30-VI-1991

Variació
30-VI-1992 30-VI-199

Prov. Barcelona 0,675 0,724 7,3
Resta Catalunya 0,765 0,746 -2,6
TotalCatalunya 0,691 0,728 5,3

Prov. Madrid 1,024 1,038 1,3
TotalEspanya 0,771 0,798 3,5

Font: Bancode España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

Després del fre delprimer trimestre, es reprèn el creixement
del volum de dipòsits i de crèdits.

El volum de dipòsits del sectorprivat en el sistema bancari a fi
nal del segon trimestre d'enguany ha reprès lleugerament el crei
xement després del fre que experimentà al llarg del primer tri
mestre. Així, davant de les incerteses que rondenel tipus
d'interès, que s'ha resistit a la baixa per exigències d'una política
econòmica endurida, i les expectatives poc optimistes que plane
jen sobre la renda variable, part de les rendes s'han reconduït a
dipòsits a la vista o d'estalvi, amb una remuneració prou elevada
que compensaria la incertesa d'altres tipus de col.locacions.

L'increment del volum de dipòsits ha estat especialment elevat
a Catalunya, fora de la província de Barcelona, on el saldo en

acabar el juny ha registrat un creixement del 4,6 per cent sobre fi
nal demarç, i un 15,7 per cent en relació amb un any abans.
Aquest creixement, és moltmés elevat que a laprovíncia de Bar
celona i que al conjut espanyol, on se situa, respectivament, en un

7,3 i un 8,7 per cent, també en relació amb un any abans i per tant
amb un increment considerat en termes reals força reduït.

Quant al volum de crèdit al sector privat, també s'hi ha detec
tat un cert rellançament després de l'atonia del primer trimestre,
tot i que l'increment continua essent inferior al de trimestres an

teriors. A Catalunya, l'augment del trimestre ha estat d'un 3,6
per cent, superior al del conjunt espanyol -un 2,8- i al de Ma
drid -un1,6- tot i que en aquest darrer cas es compensa per
l'increment superior de períodes anteriors, demanera que la va
riació en relació amb ara fa un any continua essent superior a
Madrid que a Catalunya, -un 17,3 i un 14,6 percent, respectiva
ment- i molt més que al total espanyol, amb un 12,5 per cent.

La situació econòmica a Barcelona i província durant el segon
trimestre mantenia encara un dinamisme amb motiu de la cele
bració dels Jocs, tot i que es començaren a percebre dificultats a

determinats sectors industrials. Tanmateix, nombroses empreses
continuaven amb noves necessitats de finançament, el preu del
crèdit continuava elevat i les rendes familiars començaven a con

tenir-se.Aquests primer indicis de dificultat econòmica venen

corroborats per nombre creixent demorosos. A més, el manteni
mentd'uns tipus d'interès elevats en relació amb altres països co
munitaris afavoreix cada cop més un desplaçament de la deman
da de crèdit -de moment encara pràcticament només a l'abast
de les grans corporacions- cap a mercats estrangers.
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Nombre d'oficines del sistema creditici (30-VI-1992)

Àmbit
Total

sistema

Nombre d'oficines Variació (%) 30-VI-1992/30-VI-1991

Caixes
Resta
sistema

Total

sistema Caixes
Resta

sistema

Barcelona
Resta prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Madrid
Resta prov. Madrid
Total Espanya

2.150
2.575
2.116
6.841

2.467
999

35.645

1.105 1.033 12

1.154 1.416 5
944 1.082 90

3.203 3.531 107

1.823 627 17
683 311 5

18.303 14.139 3.203

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

-3,2
-2,1
-1,4
-2,2

3,6
5,4
-1,0

2,9
3,1
2,1
2,7

9,0
10,7
7,1

-8,9
-5,9
-4,2

-9,5
-4,3

-10,3

0,0
-28,6
-2,2
-3,6

6,3
-16,7
2,5

Per altra banda, a la vista de l'estancament o fins i tot la ten
dència a la baixa del nombre d'oficines de tot el sistema creditici,
el volum de crèdits i de dipòsits per oficina hamantingut un crei
xement important: a la província de Barcelona, l'augment a final
de juny sobre un any abans ha estat del 10,1 per cent en el volum
de dipòsits per oficina i un 18,1 per cent en els crèdits. Aquests
increments són, en el cas dels dipòsits, semblants als del total
d'Espanya i de la província de Madrid, però sensiblement infe
riors a la resta de Catalunya, on ha estat d'uns 17,3 per cent.
Quant als crèdits, l'increment a la província de Barcelona és su
perior tant a la resta de Catalunya, com a la província de Madrid
com al total espanyol. La diferència en tots els casos és de l'ordre
dels quatre punts o fins i tot superior.
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A tots els àmbits territorials, el nombre d'oficines bancàries
continua evolucionant a l'alça mentre que el de caixes ho fa a la

baixa. A Catalunya, hi ha en total menys oficines que fa un any.

En relació amb l'evolució del nombre d'oficines, cal destacar
que tant a Barcelona com a la província coma la resta de Catalu
nya, a final delmes de juny n'hi havia menys que un any enrera, i
que aquesta disminució ve causada per la reducció del nombre
d'oficines de caixes: un 8,9 per cent a Barcelona i un 6,3 per cent
pel total de Catalunya. En aquest sentit, el lleuger increment del
nombre d'oficines de labanca -al voltant del tres per cent a tots
els àmbits catalans- no arriba a compensar la forta reducció de
les caixes.

A Madrid i a la seva província, el fenomen es dóna igualment
-disminució del nombre d'oficines de caixes d'estalvi i augment
de les de banca-, però allí lamenor presència de caixes no pro
voca que hi hagi en total menys oficines que a final de juny de
l'any passat. Val a dir també que l'increment a la banca hi ha es

tat superior que a Catalunya, en especial la banca estrangera.

Tot i aquestes evolucions, cal suposar que en un futur imme
diat es podran produir alguns canvis quant a la creació o tanca

ment d'oficines. Així com la política de guanyar quota per part
de les caixes ha estat tradicionalment per via de l'obertura de
nombroses oficines per tot el territori, a la banca la política ha es

tat demés concentració i d'una certa especialització. La creixent
competitivitat, accentuada per l'aparició d'entitats estrangeres,
obligarà a incrementar la rendibilitat per oficina. En aquestsen
tit, és previsible que les recents fusions a la banca espanyola ten
deixin a continuar la línia de tancament d'algunes oficines urba
nes, com succeí amb les caixes catalanes, i que les grans entitats
consolidin llur implantació territorial.



Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç

Pe
'

lers de mitions
'

de pessetes
'1'umeros in f ex

(1986 = 100)
•

Barcelona,
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
1r. 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 e

1992
lr. tr. 108,9 1.179,5
2n. tr. 173,0 1.046,6

Font: Borsa de Barcelona, Borsa de Madrid i Banco de España Boletín E tadístico. Diversos

anys. Elaboració pròpia.

Variació (°/0) Barcelona Madrid

2n. tr. 1992/2n. tr.1991 43,4 -8,6
lr. sem. 1992/1r. sem. 1991 4,9 -3,0

1991/1990 14,9 11,8
1990/1989 -9,4 -6,3

L'evolució positiva de la contractació de la Borsa de Barcelona
durant el segon trimestre ha servit per compensar el dèbil
començament d'any.

L'evolució del volum de negoci canalitzat pel les borses espa
nyoles durant el primer semestre d'enguany reflecteix amb força
fidelitat l'evolució de l'economia real. L'escassetat de transac
cions, unes expectatives de resultats empresarials a labaixa, una
relativa pèrdua d'interès per part de la inversió estrangera i reta
Ilades generalitzades de preus, són alguns dels factors que han

condicionat eldesenvolupament del mercat borsari i que es po
den comparar amb factors de l'economia real com ara la disminu
ció de les vendes, la reducció dels marges operatius de les empre
ses, la pèrdua de competitivitat a l'exterior i enfront de les
importacions en elmercat interior en un moment de feblesa de la

demanda, etc., que estan a la base delmoment de recessió que
viuen moltes empreses, especialment industrials, del nostre país.
Possiblemente aquest comentari podria servirper un bon nombre

de borses a nivell mundial.

A tots aquests factors que frenen el creixement de la contracta
ció borsària, en el cas de Barcelona, s'hi ha d'afegir la constant

pèrdua de pes relatiu sobre el total de contractació de les borses
espanyoles. Malgrat l'evolució lleument positiva del volum nego
ciat a Barcelona el primer semestre d'enguany -més destacable
si cap per l'evolució negativa de la de Madrid- els volums es
mouen a uns nivells que no es corresponen amb el protagonisme
que li correspondria a Catalunya en funció del seu potencial eco
nòmic.De fet, als nivells actuals, operacions puntuals i usuals
com algunes aplicacions d'accions de forma directa i fora del
mercat poden fer canviar el signe de l'evolució en un període de
terminat.

Són moltes les raons que poden explicar el perquè d'aquesta si
tuació, a banda de les lligades amb la conjuntura econòmica in
ternacional. En els darrers anys, algunes de les empreses catala
nesmés importants i que cotitzen a la borsa, han estat integrades
en grups d'àmbit estatal o supranacional, de talmanera que el
nombre d'accions realment en el mercat ha disminuït igual que el
volum de contractació que generaven. D'altres simplement han
estat excloses delmercat. I un tercer grup, en tractar-se bàsica
ment d'empreses industrials, han vist reduïdes les seves cotitza
cions espectacularment a causa de la reducció dels seus beneficis
en uns casos i en d'altres, com a resultat de canvis d'estratègia
dels grups transnacionals dels que depenen.
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Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF*

1990 188.744 11.830

2n. tr. 48.082 4.094 5.863
3r. tr. 70.105 4.171 6.864
4t. tr. 70.557 3.565 5.752

1991 1.005.781 31.674
lr. tr. 148.024 6.513 11.919
2n. tr. 319.093 10.142 20.552
3r. tr. 214.633 6.639 15.356
4t. tr. 324.031 8.390 19.535

1992
lr. tr. 336.423 7.413 27.037
2n. tr. 593.768 10.415 69.415
3r. tr. 684.924 14.695 51.890

milers

800

600

400

200

O I I _

1.90 11.90 111.90 1V.90 1.91 11.91 111.91 IV.91 1.92 11.92 111.92

Bo nocional EZ1 Mibor 90 Divisa

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

Variació (%)
Contractació

total Saldo viu

3r. tr. 1992/3r. tr. 1991
3r. tr. 1992/2n. tr. 1992
30-IX-1992/30-IX-1991
30-IX-1992/31-VI-1992

219,1
15,4

-

-

121,3
41,1

El clima d'incertesa que ronda el sistema monetari ha provocat
un fort augment del volum de contractació.

El volum de negociació registrat al Mercat de Futurs ha experi
mentat un creixement espectacular durant el segon i tercer tri
mestre d'enguany en comparació amb el volum trimestres ante

riors. L'increment ha vingut en part pel major nombre
d'operacions però sobretot pel volum de cada una d'elles. Ja al

segon trimestre s'assolí un rècord de negociació que se superà al
tercer, fins assolir prop de 700.000 contractes negociats.
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Ha estat precisament durant aquests dos trimestres, i en espe
cial al tercer quan s'ha produït amb força un desconcert a tot el
sistema financer, amb l'enduriment de lapolítica econòmica
-obligada per les dificultats pressupostàries i de dèficitpúblic-,
la resistència del tipus d'interès a baixar i la crisi oberta al si del
SME que dugué a la devaluació de la pesseta. Totplegat ha con
firmat elmoment de recessió actual, i davant d'aquest clima de
gran incertesa tant a termini curt commitjà, els intermediaris fi
nancers han optat per assegurar-se unes condicions mínimament
previsibles a través delmercat de futurs. Així, el volum de con

tractació ha augmentat a uns nivells desconeguts des de la seva

creació, dins del qual les obligacions a 10 anys -llançades a l'a
bril d'enguany- ha agafat el protagonisme que trimestres enrera
tenia el Mibor a 90 dies, i ha concentrat al tercer trimestre més
del72 per cent del volum total de contractació.



III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Barcelona)

1984 92.130
1985 114.077
1986 138.468
1987 184.284
1988 215.631
1989 236.902

1990 204.151
lr. tr. 55.761
2n. tr. 59.746
3r. tr. 45.424
4t. tr. 43.220

1991 185.902
lr. tr. 43.627
2n. tr. 51.838
3r. tr. 43.950
4t. tr. 46.487

1992
lr. tr. 52.983
2n. tr. 56.230
3r. tr. 40.852

n.d.

n.d.
46.572
59.119
78.322

86.619

64.695
14.429

14.882
13.301
22.079

61.557
11.517
11.402
10.227
28.411

18.545
17.006
14.375

n.d.
n.d.
91.896
125.239
137.309
150.283

139.456
41.332
44.860
32.123
21.141

124.345
32.110
40.436
33.723
18.076

34.438
39.224
26.477

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.
A partir del lr. tr. de 1988, lesdades són facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Matriculació de vehicles a la província
de Barcelona (milers)
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lr. trimestre 2n trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

1989 1990 1991 1992

Variació Matriculacions Baixes Saldo

3r. tr. 1992/3r. tr. 1991 -7,0 40,6 -21,5
lr. sem. 1992/1r. sem. 1991 14,4 55,1 1,5

1991/1990 -8,9 -4,9 -10,8
1990/1989 -13,8 -25,3 -7,2

Després de la recuperació del primer semestre d'enguany,
la matriculació de vehicles durant el tercer trimestre retorna
a uns nivells més baixos.

La matriculació de vehicles a la província de Barcelona durant
el tercer trimestre d'enguany ha estat sensiblementmenor que el
mateix període de l'any passat. Tanmateix, per comprendre
aquesta disminució, cal tenir en compte l'evolució dels darrers
anys i les oscillacions cícliques que s'han donat al llarg d'aquest
període. Després d'assolir un màxim històric l'any 1989, durant
tot el 1990 -la crisi del golf fou determinant per acabar de mal
metre les expectatives- les matriculacions van anar caient fins a

davallades de més del 20 per cental quart trimestre en relació
amb el mateix període de l'any anterior. Posteriorment, la caigu
da s'anà suavitzant durant el 1991, un cop acabada la guerra i da
vant l'esperança d'una immediata recuperació de l'economia a

nivell mundial. Per tant, a partir d'uns nivells de referència ja de
per simolt baixos -primer semestre del 1991-, la recuperació
dels darrers trimestres pot semblar espectacular si només tenim
en compte les taxes de variació.

Un cop confirmat que les expectatives de creixement de l'eco
nomia a nivell mundial avançades ara ja famés d'un any no s'han
realitzat i davant l'empitjorament de les expectatives de l'econo
mia espanyola un cop acabats els JJ00 i l'Expo, i la incertesa so

bre el futur de la integració europea, la venda de vehicles s'ha
frenat. A un nivell mésmicroecondmic, a partirde l'estiu, amb
les mesures aplicades del Govern per reduir el consum i el dèficit
públic -augment de les retencions de l'IRPF i reducció de les
prestacions pels desocupats- s'ha afegit un nou element d'incer
tesa que ha frenat la decisió d'inversió dels particulars i de les
empreses. A més, moltes entitats financeres han anat aplicant
restriccions creditícies davant dels augments preocupants de la
morositat.

Quant a les baixes, durant els tres mesos d'estiu s'ha registrat
un augment superior al d'altres anys, la qual cosa ha fet que el
saldo net hagi augmentat a unes taxes mésmoderades que en tri
mestres anteriors. Així, es va descelerant la incorporació neta de
vehicles al parc actual. Aquest és un bon senyal, ja que indica que
el nivell de congestió als carrers redueix el seu ritme de creixe
ment i alhora que el grau de modernització del parc s'accelera.
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Consum d'electricitat

Consumd'electricitat a Barcelona
Total Estructura d'usos (G‘i,h) Estructura d'usos (°/0)

ret Comercial

1980 115,1 3.342,5 1.067,5 2.166,3 108,7 32,0 64,8 3,2 100,-
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5 33,3 63,5 3,2 100,-
1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9 32,4 64,7 2,9 100,-
1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8 33,2 63,6 3,2 100,-
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0 33,3 62,8 3,9 100,-

1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2 31,4 64,8 3,8 100,-
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2 32,4 64,0 3,6 100,-
1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3 31,7 64,7 3,6 100,-
1988 143,8 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9 30,2 66,5 3,3 100,-
1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4 25,0 67,5 3,1 100,-

1990 155,6 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2 28,2 68,5 3,3 100,-
lr. tr. 1.164,5 356,2 772,8 35,5 30,6 66,4 3,0 100,-
2n. tr. 1.108,1 342,4 730,6 35,1 30,9 65,9 3,2 100,-
3r. tr. 1.103,4 287,2 778,1 38,1 26,0 70,5 3,5 100,-
4t. tr. 1.140,0 287,7 811,8 40,6 25,2 71,2 3,6 100,-

1991 165,1 4.792,9 1.431,0 3.222,0 139,8 29,9 67,2 2,9 100,-
lr. tr. 1.240,7 400,1 801,8 38,8 32,2 64,6 3,1 100,-
2n. tr. 1.222,3 401,4 794,0 27,0 32,8 65,0 2,2 100,-
3r. tr. 1.141,9 325,7 785,2 31,1 28,5 68,8 2,7 100,-
4t. tr. 1.188,0 303,9 841,0 43,0 25,6 70,8 3,6 100,-

1992
lr. tr. 1.309,8 424,5 849,6 35,8 32,4 64,9 2,7 100,-
2n. tr. 1.265,9 399,2 829,4 37,2 31,5 65,5 2,9 100,-

Fon Dadesd'ENHER, FECSA iHECSArecollides i facilitades pel Servei d'Estadística de IAjuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

2n. tr. 1992/2n. tr. 1991
lr. sem. 1992/1r. sem. 1991

3,6
4,6

-0,5
2,8

4,5
5,2

38,1
33,5

1991/1990 6,1 12,4 4,2 -6,3

El consum d'electricitat presenta un creixement elevat durant
la primerameitat de l'any, en especial el directament Iligat
amb l'activitat productiva.

El consum d'electricitat a Barcelona durant el segon trimestre
es caracteritza per un fort creixement en tots els usos, principal
ment en el comercial-industrial.De fet, per motius vacacionals
-recordem que enguany la Setmana Santa ha estat a l'abril quan
l'any passat fou al març-, i a la vista de l'augment rellevant del
consum que hi hagué al primer trimestre, es podria esperar que al
segon trimestre les variacions interanuals poguessin ser inferiors
o fins i tot lleugerament negatives. Així, el conjunt del primer se
mestre mantindria un creixement moderat en relació amb el
1991. El que és doncs sorprenent és que al segon trimestre, tot i
haver-hi menys dies feiners que l'any passat, el creixement hagi
estat tan elevat: un 5,2 per a usos comercials i industrials, que pot
ser un indicador que l'activitat econòmica a laciutat -en el pe
ríode previ als JJ00- no es ressent encara de les dificultats eco

nòmiques d'altres zones i sectors.
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En el cas d'usos domèstics, les condicions climàtiques -difícil
ment homogènies d'un any a l'altre- són el principal factor ex
plicatiu de les variacions en el consum que es dóna en un període
determinat, a més d'una tendència a ampliar el nivell d'equipa
ment de les llars que fan augmentar lademanda potencial d'elec
tricitat. En cas d'usos comercials i industrials l'increment ja és
més significatiu, més encara si tenim en compte l'època demenor
creixement en què estem. Tot i que durant aquest període el con
junt de l'activitat econòmica a Barcelona mantenia un ritme sos

tingut marcat per la cita olímpica, no deixa de ser en certa mane

ra paradoxal el creixement del 4,5 per cent en relació amb el
mateix període de l'any passat i d'un 5,2 pel conjunt del primer
semestre, ambdós superiors al que es donà al 1991 sobre l'any an

terior.

Quant al consum per tracció, aquest ha experimentat un crei
xement molt elevat, en clara consonància amb l'augment signifi
catiu de viatgers que es dóna a les línies de rodalia de RENFE i a
l'ampliació dels combois de les línies demetro. En aquest cas, re
cordem que la davallada del 1991 es deu en part als dies de vaga,
i que les dades d'enguany reflecteixen de fet part de l'increment
que es produí l'any passat.



Consum de gasos

Consum de gasos a Barcelona

1981 1.802,3 100,—
1982 1.700,9 94,4
1983 1.821,2 101,0
1984 1.906,3 105,8

1985 2.024,4 112,3
1986 1.967,8 109,2
1987 2.083,6 115,6
1988 2.047,2 113,6
1989 2.141,9 118,8

1990 2.188,9 121,4
lr. tr. 762,2
2n. tr. 678,6
3r. tr. 317,3
4t. tr. 430,9

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

1992
lr. tr. 971,9
2n. tr. 732,0

2.716,1
2.537,7
2.609,1
2.622,8

2.793,9
2.690,4
2.754,1
2.680,6
2.735,0

2.769,7
960,8
778,1
395,6
635,3

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Font: Catalana de Gas, SA. iRepsol-Butano, SA. Dades recolfdespel Servei d'Estadística
de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Es modera el creixement del consum de gas canalitzat.

Durant el segon trimestre d'enguany el consum de cas canalit
zat ha suavitzatles taxes de creixement de períodes anteriors.
Així, després d'un 1991 en què el creixement va superar el quinze
per cent, al primer semestre d'enguany s'ha reduït fins a un 4,7 i

aquest segon trimestre s'ha tancat amb un 2,1 per cent. Totes
aquestes variacions són referides en relació amb els mateixos pe
ríodes de l'any anterior.

Vala dir que les comparacions entre anys es veuen afectades

per les condicions climàtiques, però en el cas de Barcelona s'hi
afegeix, a més, un cobriment quasi de tot el territori de la xarxa
de subministrament i que fa que l'augment del consum vingui es
sencialment pel cantó d'un ús més intensiu, en especial en cale
facció. Contràriament, a la resta de la xarxa, cada cop més àm

plia, el consum continua creixent de forma notòria, com així ho
demostren les importacions cada cop més elevades de gas natural
a través del port de Barcelona. Per altra banda, el període de
contenció del creixement econòmic també afavoreix aquest fre al
consum de gas canalitzat.

Consumde gas canalitzat (milers de tèrmies)

[200

1000

80()

600

400

20() 1
1r. trimestre 2n trimestre 3r. trimestre 41. trimestre

1989 1990 MINI 1991 1992

Variació (%) Gas canalitzat

2n. tr. 1992/2n. tr. 1991 2,1
lr. sem. 1991/1r. sem. 1990 4,7

1991/1990 15,4
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1

Escombraries domiciliàries recollides
Escombraries recollides Escombrarie

índex

1983 458.000 100,0 254,4
1984 453.600 99,0 253,3
1985 462.700 101,0 262,9
1986 500.406 109,3 286,2

1987 542.221 118,4 313,2
1988 581.909 127,1 340,3
1989 604.896 132,1 358,5
1990 625.793 136,6 376,3

1991 656.371 143,3 399,4
lr. tr. 165.664
2n. tr. 171.218
3r. tr. 146.265
4t. tr. 173.224

1992

lr. tr. 173.347
2n. tr. 172.563

milers de tones

250

200

150

100

50

1 r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

1989 = 1990 ffii 1991 ffi 1992

ont: Dadesfacilitades per la U.O. de Netejade l'Ajuntament de Barcelona i elaboraciópròpia apartir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (°/0)
2n. tr. 199212n. tr. 1991 0,9
lr. sem. 1992/1r. sem. 1991 2,7

1991/1990 4,9
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Es conté Ileugerament el creixement de períodes anteriors.

El volum total d'escombraries domiciliàries recollides a Barce

lona durant el segon trimestre ha experimentat un creixement
moderat en relació amb el mateixperíode de l'any passat. De fet,
aquest increment de només un 0,9 per cent és justificable si tenim
en compte els factors estacionals que afecten considerablement
aquesta variable: l'efecte de les vacances de Setmana Santa
—que han caigut enguany al segon trimestre— provoca oscil.la
cions importants en les taxes de variació trimestrals. Així, si con
siderem el primer semestre en conjunt, l'increment sobre elma
teix període del 1991 és del 2,7 per cent, la qual cosa ens indica
unadisminució del ritme de creixement —pel conjunt de l'any
passat fou del 4,9 per cent— i que, si tenim en compte les expec
tatives d'augment de l'activitat terciària relacionada amb els par
ticipants i els visitants dels J.100 i els moviments de població
només representaran un augment puntual de les taxes de crei
xement i la tendència a labaixa quedarà retardada uns quants
mesos.



Fira de Barcelona

Fira de Barcelona. Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (1r. semestre del 1992)

Expositors representats
ionals an!.

Tot

Pielesparia Anual 9.102 196 27 223 17.363
Gaudí Home Bianual 5.841 114 12 126 11.323

Gaudí Dona Bianual 1.444 59 5 64 9.181
FIB Anual 14.028 205 18 223 64 337 401 18.690
Mostra de Maquinària
per a la Confecció Triennal 12.129 120 7 127 n.d. n.d. 219 19.136

Expodidàctica Anual n.d. 103 103 n.d. n.d. n.d. 13.320
Saló d'Antiquaris
de Barcelona Anual 4.345 128 128 28.195
Alimentària-Intervin Biennal 73.584 839 96 935 3.359 1.424 4.783 360.473
Sport Anual 10.556 192 22 214 57 390 447 9.680
23a. MostraTeixits Biennal 7.480 192 93 285 11.445

Rehabitec Biennal 17.561 308 25 333 85 145 230 52.810

MID - Mostra Internacional
de Disseny Biennal 5.824 116 5 121 7 75 82 7.610
SITC - Saló Internacional
del Turisme a Catalunya Biennal 4.661 86 10 96 136 40 176 69.143
Expomóbil Biennal 33.454 437 128 565 n.d. n.d. n.d. 35.187

Informat Anual 24.520 452 38 490 101 778 879 141.973

Total lr.semestre 224.529 3.547 486 4.033 3.809 3.809 7.217 805.529

Font: Elaboració premiaamb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona. Dades provisionals.

Es manté una activitat firal important, tot ¡les alteracions a causa

del calendariolímpic. El nombre d'expositors representats
augmenta considerablement, en detriment dels directes.

L'activitat firal durant el primersemestre d'enguany s'ha ca

racteritzat per una continuació de les tendències de les darreres
edicions: per una banda, un manteniment -amb una lleugera
tendència a la baixa- de la superfície contractada i per altra, un
fort increment del nombre d'expositors representats, ja siguin na

cionals o estrangers, acompanyat d'una reducció lleu del nombre
d'expositors directes.

Aquesta tendència quant a la tipologia d'expositors ja es va

manifestant darrerament i possiblement correspon a la tendència
de concentració d'empreses i a la necessitat de contenció de llurs

costos, per la qual cosa un nombre creixent d'empreses opten per
figurar com a firmes representades, ja sigui a través de les empre
ses matrius, en cas de grups multinacionals, o d'algun tipus d'as
sociacions empresarials en altres casos. En aquest sentit, el cas
d'Alimentària, per ser el de més magnitud, n'és un bon exemple.

El fet que enguany s'hagin celebrat algunes proves dels Jocs
Olímpics en espais que habitualment ocupa el reciente firal ha
causat un canvi en el calendari i en la magnitud d'alguns salons i
ha fet que alguns certàmens s'hagin traslladat fins deprés de l'es
tiu o s'hagin realitzat en espais alternatius, comha estat el cas

d'Intervin, que ha tingut lloc a l'estació de França o eld'Antiqua
ris, que ha tingut lloc, com l'any passat, al Born. En aquest sentit,
els indicadors d'activitat d'alguns certàmens i del conjunt de la
Fira d'enguany s'han de considerar coma atípics i no són estric
tament comparables amb els d'anys anteriors.

Amb aquests condicionants no és d'estranyar que la superfície
total contractada, en conjunt, hagi davallat en relació amb les res
pectives edicions anteriors. Contràriament, el nombre de visi
tants s'hamantingut lleugerament a l'alça, superant en total les
800.000 persones.
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Preus de consum

Índex general de preus de consum (1983 = 100) (Barcelona/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 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5 170,8 183,1 198,7*
120,0 131,3 137,7 144,1 154,8 164,4 174,4 183,5*

Agost 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9 171,1 182,3 199,5*
120,2 131,6 137,6 145,6 155,2 165,2 175,1 185,1*

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
122,1 133,5 139,7 147,0 157,4 168,4 177,6

Novembre 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2 175,6 189,5
'E 123,0 133,2 139,4 146,9 157,7 168,2 177,9

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

* Dades provisionals.
Font: ¡NE.

IPC acumulat anual 1997 ( 0/0 )

G FM AMi J A S OND

-Barcelona -Catalunya Espanya
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Evolució (%) Barcelona Madrid Catalunya Espanya
set. 1992/des. 1991 5,2 5,4 4,6 4,9
set. 1991/des. 1990 5,1 4,1 4,8 4,7
set. 1990/des. 1989 5,7 4,7 5,9 5,4

Toti mantenir una taxa interanual superior a Catalunya i a

Espanya, PIPC de Barcelona presenta indicis de desceleració.

L'augment de preus de consum a Barcelona durant el segon
trimestre ha estat de 0,5 punts, i permet de mantenir un incre
ment acumulat de juny sobre desembre del 1991 del 3,1 per cent.
Amb els forts i puntuals increments de preus que hi hagué als
darrers mesos de l'any passat i la repercussió a principis d'aquests
de l'increment del tipus general de l'IVA i d'altres impostos i ta
xes, la variació interanual a final de juny se situa en un 9,5 per
cent. Aquesta taxa és superior a l'espanyola en 3,3 punts i a la ca
talana en 2,6 punts. Tanmateix, a partir de setembre -tot i el se
gon augment de l'IVA a principi d'agost i les dificultats econòmi
ques derivades de la delicada situaciómonetària-, caldrà
esperar una moderació d'aquest diferencial un cop hagin acabat
els JJ00 i laciutat reprengui novamentel seu ritme.

De fet, l'elevada taxa interanual de Barcelona en relació amb
altres àmbits ve causada en gran part de les fortes alces dels dar
rers mesos del 1991, que actuen com a llast imantenen el seu di
ferencial a juny d'enguany per sobre dels dos punts imig en rela
ció amb Catalunya i per sobre dels tres imig en relació amb Es
panya. En aquest sentit, l'evolució al llarg d'enguany ha estat

moltmés homogènia entre els diferents àmbits, i fins i tot l'acu
mulat fins a agost se situa quatre dècimes per sota del total es
panyol.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

arrega general Líquids a doll Dolls sòli

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

, - _ „,„ ,

1980 115,9 104,1 6.348 10.017 2.843 1.469 372 5.763 3.133 2.785
1981 133,1 108,5 7.289 10.442 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308
1982 132,1 112,1 7.234 10.796 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 8.215 11.282 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234
1984 145,0 106,1 7.940 10.215 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517

1985 134,6 108,2 7.372 10.413 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939
1987 113,9 110,5 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
1988 112,0 122,9 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
1989 114,1 123,6 6.248 11.896 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150

1990 98,0 131,5 5.368 12.669 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.857
lr. tr. 1.334 3.487 863 689 118 1.979 353 819
2n. tr. 1.393 3.326 984 792 120 1.716 289 818
3r. tr. 1.302 2.737 896 679 89 1.542 317 511
4t. tr. 1.339 3.119 884 657 121 1.753 334 709

1991 95,9 135,6 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862
lr. tr. 1.084 3.615 778 686 95 1.964 211 965
2n. tr. 1.407 3.538 961 807 119 1.953 327 779
3r. tr, 1.372 2.568 1.007 717 91 1.404 274 447
4t. tr. 1.390 3.339 1.016 779 112 1.889 263 671

1992

lr. tr. 1.185 3.620 944 797 87 2.039 153 784
2n. tr. 1.303 3.582 1.057 980 76 1.889 171 713

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (/o)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

2n. tr. 199212n. tr. 1991

Total -7,4 -20,5 6,2 1,2 -14,6 6,7
Càrrega General 10,0 -7,3 25,5 21,4 -3,3 28,0
Líquids a doll -36,6 -55,6 -20,8 -3,2 -18,9 4,8
Dolls sòlids -47,7 -40,7 -59,4 -8,5 -1,6 -9,2

1991/1990

Total -2,1 3,4 -7,2 3,1 -15,5 10,9
Càrrega General 3,7 -2,0 9,1 6,1 -1,0 8,2
Líquids a doll -6,8 58,5 -26,4 3,1 -19,7 17,9
Dolls sòlids -16,8 9,2 -45,6 0,3 -8,8 1,4

Es manté un volum de tràfic de mercaderies similar al del primer
semestre de l'any passat, amb un augment generalitzat de la
Càrrega General i unadisminució d'algunes partides importants
de dolls.

El volum de tràfic de mercaderies durant el segon trimestre
d'enguany s'ha situat prop dels 4,9 milions de tones, i representa
un lleuger descens en relació amb el mateix període de l'any pas
sat. Tanmateix, i per evitar les oscil.lacions causades pels dies de
vacances de Setmana Santa a l'hora de comparar els dos anys, si
considerem el conjunt delprimer semestre, el total de mercaderia
manipulada és similar al del 1991, fins i tot amb un lleuger incre
mentdel 0,5 per cent. De fet, es pot considerar que el volum del
segon trimestre és similar al delmateix trimestre de l'anyante
rior, si tenim en compte la proporció de dies feiners d'un i altre

període.

Al llarg del semestre, el tràfic més irregular ha estat en la mer

caderia embarcada, que ha sofert oscillacions significatives entre
elprimer i el segon trimestre. Contràriament, el tràfic demerca
deria desembarcada ha estatmés homogeni, tot i el pes que hi té
el tràfic de dolls -tant de líquids com de sòlids-, més suscepti
ble de variacions temporals que no la càrrega general.
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Tràfic de mercaderiempe1 port

La mercaderia embarcada ha representat durant el segon tri
mestre un 27 per cent sobre el tràfic total, contra un 73 per cent

de la desembarcada. Si diferenciem per grans agregats, es detecta
en tots dos sentits —tant d'entrada com de sortida del port— una

disminució en relació amb el mateix període de l'any anterior del
tràfic de dolls i un augment de la càrrega general. Aquesta ten
dència ja es donà durant l'any passat, i és a partir dels seus dar
rers mesos que s'ha fet més patent.

El tràfic exterior continua esgarrapant dècimes al de cabotatge,
gràcies al dinamisme de laCàrrega General.

Per altra banda, si diferenciem el tràfic total entre cabotatge i
exterior, es confirma un cop més elpredomini del tràfic interna
cional sobre el que es fa amb els altres ports espanyols. La pro
porció, que situa a grans trets en un 75 per centd'exterior per un
25 per cent de cabotatge presenta als darrers anys un lleuger in
crement a favor del tràfic internacional. De fet, la creixent espe
cialització del port de Barcelona com a punt d'arribada de merca

deria dels mercats asiàtics i centre redistribuidor de productes de
càrrega general així ho confirma. Com també ho confirma la im
portància creixent del contenidors, que en el primer semestre ha
representat més de tres quartes part del total de la càrrega gene
ral manipulada.
Les exportacions de Càrrega Generalja representen quasi
la meitat de tota lamercaderia embarcada.

Del conjunt de la mercaderia embarcada durant el segon tri
mestre, la Càrrega General n'ha representat més del 80 per cent,
contra un 7 per cent els Líquids a doll i un 13 per cent els Dolls
sòlids. La importància creixent de laCàrrega General ve sobretot
del cantó de les exportacions, que han augmentatmés d'un 25
per cent en relació amb el mateix període de l'any anterior i un
36 per cent pel conjunt del primer semestre. El creixement, a
més, s'ha donat en quasi tots els epígrafs, d'entre els quals cal
destacar un cop més els Productes siderúrgics, Vehicles i maqui
nària i el conjunt de Productes alimentaris. Quant a les sortides
de cabotatge de la Càrrega General, la tendència és d'un lleuger
descens, i hidestaquen d'entre els principals epígrafs els produc
tes alimentaris —amb un volum semblant, pel conjunt del semes
tre, al de l'any passat.
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La resta de mercaderia embarcada, tant Líquids a doll com
Dolls sòlids, davalla considerablement en relació amb el segon
trimestre de l'any passat—com també ho féu en menor grau al
primer trimestre. Si diferenciem entre interior i exterior, quasi
tot el tràfic de cabotatge se centra en les sortides de Ciment —un

77 per cent del total de dolls embarcats amb destinació a d'altres
ports espanyols— ien menorgrau en el Gas butà i propà; per al
tra banda, les exportacions se centren en Productes químics lí
quids i Potassa —entre tots dos han concentrat el 72 per cent de
les exportacions de dolls del trimestre. Amb tot, cal assenyalar
que les exportacions de potassa s'han afeblit considerablement
als darrers anys.

Mercaderia desembarcada: el gas natural continua sent la
principal partida i les importacions de Càrrega General
continuen augmentant en relació amb l'any passat.

El conjunt de mercaderia desembarcada ha representat, com ja
hem comentat anteriorment, un 73 per cent del tràfic total durant
el segon trimestre d'enguany. Si diferenciem entre cabotatge i ex

terior, continua la tendència a augmentar les importacions a un

ritme força elevat i a davallar suaument les entrades de cabotat
ge. Les importacions han augmentat en total un 6,7 per cent en
relació amb el segon trimestre de l'any anterior, i un cinc per cent
pel primer semestre, afavorides clarament pel tipus de canvi de
pesseta, tot i que les exportacions —de Càrrega general només
han augmentat també considerablement.

De fet, l'augment de les importacions s'ha produït sobretot per
la Càrrega General, i de forma molt repartida a quasi tots els

seus epígrafs, mentre que als Líquids a doll les importacions de
gas natural han romàs estables i han augmentat les de Derivats
delpetroli i de Productes químics. El conjunt dels Líquids a doll,
doncs, ha augmentat prop d'un cinc per cent sobre el segon tri
mestre del 1991. Quant als dolls sòlids, la davallada de les impor
tacions ha estat generalitzada, llevat de l'epígraf de Llavors i

grans. L'evolució del tràfic de Productesminerals, de Ferralla i

de Ciment i clínker ha fet que les importacions del conjunt de
Dolls sòlids baixi aproximadament un nouper cent en relació
amb el mateix període de l'any anterior, i, accentuat pels resul
tats de principi d'any, un 16 per cent pel conjunt del semestre.
Hem de remarcar, però, que les importacions de Dolls sòlids no

més han representat durant aquests sis mesos un 24 per cent del
total importat.

Dins de la Càrrega General, les importacionsmés significatives
s'han donat en Productes siderúrgics, Productes alimentaris,
Vehicles i maquinària, Productes químics, Cotó i cuirs i Fusta i

derivats. Aquests sis epígrafs han concentrat quasi tres quartes
parts de les importacions de Càrrega General, sense tenir en
compte les d'Envasos i contenidors. A més, llevat del cas dels
Productes siderúrgics i de Cotó i cuirs, les evolucions sobre el se
gon trimestre de l'any passat han estat per sobre de lamitjana.



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (abril-juny 1992)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades ,

Líquids a doll 23.983 51.552 536.299 1.352.978 4,24 6,99 69,36 48,17

1. Gas natural 0 0 0 861.497 - -
- 30,67

2. Gas butà propà 14.569 0 4.191 9.057 2,57
.

0,54 0,32
3. Resta derivats petroli 347 0 487.933 242.224 0,06 - 63,11 8,62
4. Productes químics 8.797 33.472 44.081 121.551 1,55 4,54 5,70 4,33
5. Olis i greixos 246 17.736 19 19.031 0,04 2,41 0,00 0,68
6. Altres 24 344 75 99.618 0,00 0,05 0,01 3,55

Dolls sòlids 121.185 49.870 73.379 639.276 21,40 6,76 9,49 22,76

7. Ciment i clínker 111.923 238 41.500 87.837 19,77 0,03 5,37 3,13
8. Llavors i grans 3.379 214 2.040 385.108 0,60 0,03 0,26 13,71
9. Potassa 0 39.574 0 2 - 5,37 - 0,00

10. Adobs i fosfats 2.397 971 227 6.918 0,42 0,13 0,03 0,25
11. Productes minerals 226 2.610 2 107.227 0,04 0,35 0,00 3,82
12. Ferralla 1.113 73 4.630 19.686 0,20 0,01 0,60 0,70
13. Altres 2.147 6.190 24.980 32.498 0,38 0,84 3,23 1,16

Càrrega general 421.079 635.767 163.482 816.412 74,36 86,24 21,14 29,07

14. Envasos i contenidors 37.787 234.934 46.508 132.798 6,67 31,87 6,02 4,73
15. Productes siderúrgics 12.602 64.670 190 98.789 2,23 8,77 0,02 3,52
16. Sabons i detergents 16.442 3.304 25 1.554 2,90 0,45 0,00 0,06
17. Productes químics envasats 22.005 61.528 211 33.651 3,89 8,35 0,03 1,20
18. Material construcció 18.935 42.023 416 17.708 3,34 5,70 0,05 0,63
19. Vehicles, maquinària i accessoris 15.481 43.703 1.329 68.244 2,73 5,93 0,17 2,43
20. Vehicles usats 90.978 16.345 85.936 8.659 16,07 2,22 11,11 0,31
21. Begudes 24.368 10.859 95 3.988 4,30 1,47 0,01 0,14
22. Fruites 5.425 1.944 13.206 36.200 0,96 0,26 1,71 1,29
23. Pinsos i farines 14.023 2.379 461 4.951 2,48 0,32 0,06 0,18
24. Peix i conserves 4.859 8.321 729 27.456 0,86 1,13 0,09 0,98
25. Cafè 871 2.186 0 31.755 0,15 0,30 - 1,13
26. Altres productes alimentaris 63.783 22.430 4.807 46.096 11,26 3,04 0,62 1,64
27. Tabac 1.383 27 493 2.504 0,24 0,00 0,06 0,09
28. Teixitsi filats 1.881 5.712 59 27.150 0,33 0,77 0,01 0,97
29. Cotó i cuirs 40 2.259 202 46.403 0,01 0,31 0,03 1,65
30. Fusta i derivats 2.149 3.369 277 38.963 0,38 0,46 0,04 1,39
31. Paper i cartró 3.415 23.533 2.611 19.199 0,60 3,19 0,34 0,68
32. Altresmercaderies 84.672 86.241 5.927 170.344 14,95 11,70 0,77 6,06

Total 566.247 737.189 773.160 2.808.666 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Quant a les sortides de cabotatge, aquestes s'han reduït quasi
d'un 15 per cent en relació al segon trimestre de l'any passat, en
una tendència semblant a la del primer trimestre, i ha vingut cau
sada principalment per la davallada del tràficper via marítima
dels Derivats del petroli, els quals han concentratmés del 63 per
cent de les entrades provinents de ports espanyols. A la Càrrega
General -un 21 per cent-, l'evolució ha estat lleugerament ne
gativa, afectant de forma semblant els principals epígrafs, d'escàs
volum del tràfic, un cop n'excloem els Envasos i contenidors i els
Vehicles usats, que corresponen essencialment al tràfic de vehi
des particulars amb les Illes.

El conjunt de tràfic d'Envasos i contenidors continua en una

tònica d'expansió. En aquest sentit, cal assenyalar que, pel con
junt del primer semestre, més del 80 per cent dels contenidors
contenien càrrega i que el tràfic de contenidors, comhem comen

tat anteriorment, ha concentrat més del 75 per cent del total de la
Càrrega General.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

Trànsit

iiiiiiiiiiimarmirmieeddle___
WIM•11111~111111111~111111111~~1111.111111~~~111111,

de passatgers i tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona
Mercaderies

111~Iiiiiii~~~1,1
(tones

1111~~11-

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
lr. tr. 26.537 13.735 12.802 1.920 1.274 646 14.399 7.728 6.671

2n. tr. 30.009 15.482 14.527 2.399 1.484 915 16.740 9.044 7.696
3r. tr. 31.953 16.265 15.688 2.581 1.526 1.055 16.280 8.620 7.660

4t. tr. 29.232 14.473 14.759 2.141 1.370 771 19.080 9.551 9.529

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

lr. tr. 31.139 15.870 15.269 2.081 1.366 715 15.796 7.541 8.255

2n. tr. 35.076 17.672 17.404 2.622 1.610 1.012 18.017 8.468 9.549

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

Variació (%) Passatgers Mercaderies

2n. tr. 1992/2n. tr. 1991

Total 12,3 16,5
Interior 6,7 13,7
Internacional 22,8 19,1

Pont aeri 13,9 -

lr.sem. 1992/1r. sem. 1991

Total 15,9 12,6
Interior 10,5 8,3
Internacional 26,5 16,7
Pont aeri 22,2 -

1991/1990

Total -0,7 -7,3
Interior 1,0 -13,3
Internacional -3,6 -0,6
Pont aeri -1,3 -
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Usuaris del pont aeri (milers)

lr. tr. 356,9 379,6 507,6
si

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
4t. tr. 405,4 472,1 496,6 561,6

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

Font: Aeroport de Barcelona.

Es reprèn la tònica de creixement del nombre de passatgers
i del tràfic de mercaderies.

El trànsit de passatgers per l'aeroport de Barcelona durant el
segon trimestre d'enguany continua en la tònica de creixement
ininterromput, després de la crisi de l'any passat causada per la
guerra del Golf. Així, l'increment en relació amb el mateix perío
de de l'any 1991 ha estat superior al 12 per cent, variació que s'e

leva fins a prop d'un 16 per cent pel conjunt del semestre. Si ho
comparem amb ara fa dos anys -evitant així l'alt i baix de l'any
passat- l'augment és lleugerament menor, però en la tònica de
creixement sostingut de la segona meitat dels anys vuitanta. Per
altra banda, les expectatives generades amb els 1100, l'acaba
ment de l'ampliació de la terminal i l'atractivitat de la ciutat per
meten de ser prou optimistes de cara als propers anys.



Trànsit de passatgers als aeroportsprincipals de l'Estat espanyol (2n. trimestre 1992)

Aeroports

ssa gers m

Interior Internacional Total

No No Variació (%) índex
Total Regular regular Total Regular e ular AbsoltIt 2n. tr. 9212n.tr. 91 Madrid =100

Barcelona 1.610 1.507 103 1.012 903 109 2.622 12,3 55,4
Bilbao 282 231 51 110 71 39 392 31,5 8,3
Madrid 2.560 2.337 224 2.169 1.946 224 4.730 18,3 100,—
Sevilla 640 543 97 208 124 83 847 91,1 17,9
València 316 281 35 117 104 13 433 23,3 9,1

Dins del trànsit de passatgers, l'internacional n'ha estat elmés

dinàmic, amb un increment proper al 23 per centpel segon tri
mestre i d'un 26,5 pel conjunt del semestre, ambdós en relació
amb el mateix període de l'any passat. Tanmateix, cal assenyalar
que precisament el trànsit internacional fou el que és veié més
afectat pel conflicte bèl.lic. Malgrat això, és obvi que la proximi
tat dels JJ00 ha disparat els vols internacionals, tantxàrters com
regulars, i ha continuat l'obertura de noves línies directes.

L'interior,per la seva banda, ha tingut un creixement mésmo
derat que l'internacional en relació amb el segon trimestre del
1991. En primer lloc, perquè tampoc no estigué tant afectat per la
guerra i en segon lloc, perquè la cita olímpica, si bé atrau nom

brosos viatgers, n'atrau relativament més d'estrangers que d'es
panyols i aquests es poden desplaçar amb comoditat fins a Barce
lona per altresmitjans de transport. En aquest sentit, el pont aeri
ha concentrat gran part del trànsit interior—quasi un 35 per
cent—, amb un increment del 13,9 per cent sobre el segon trimes
tre de l'any passat—molt superior a lamitjana de vols inte
riors— en gran part per les connexions amb vols internacionals
que s'efectuen via Madrid.

Quant al tràfic de mercaderies, les evolucions també han estat

plenament positives, amb un increment del 16,5 per cent en rela
ció amb el segon trimestre de l'any passat. En el cas de les merca
deries, continua creixent la importància relativa del tràfic inter
nacional en detriment de l'interior, fenomen que es dóna de
forma ininterrompuda des del 1986, independentment de l'evolu
ció global del trànsit.

Tots els aeroports principals espanyols reprenen el ritme de
creixement. A Sevilla, l'Expo dispara el nombre de passatgers,
en especial de vols xàrter.

Per altra banda, als altres aeroports principals de l'Estat, el
moviment de passatgers també ha anat clarament a l'alça en rela
ció amb el segon trimestre del 1991, i, salvant l'alt i baix de l'any
passat, en relació amb el 1990. Òbviament, el creixement més es
pectacular ha estat a l'aeroport de Sevilla, on quasi s'ha duplicat
el nombre de viatgers del segon trimestre de l'any passat, coinci
dint amb l'inici de l'Expo, inaugurada el 20 d'abril. En especial
els vols internacionals, que en aquest sol trimestre ha tingut tants
passatgers comen tot l'any passat, amb un total superior a les
dues-centes mil persones. Quant als interiors, també s'han dispa
rat el nombre de passatgers, amb un increment del 65 per cent
sobre el segon trimestre de l'any passat.

A la resta d'aeroports, el major increment s'ha donat en inter
nacionals: més del 25 per cent aMadrid, prop d'un 50 per cent a
València i d'un 75 per cent a Bilbao, a més del 23 per cent de
Barcelona, que ha superat el milió de passatgers en un trimestre.
Quant al tràfic interior d'aquests cinc aeroports, els increments
han estat moderats, i s'han situat entre el 7 per cent de Barcelona
i el vint per cent de Bilbao, a més del 65 per cent de Sevilla. Tot i
que les comparacions són en relació amb un trimestre atípica
ment baix per la conjuntura internacional, el cert és que al con

junt de l'Estat s'ha detectat un gran dinamisme en el tràfic aeri
internacional, fruit en gran part dels esdeveniments del 92, però
també que responen a una obertura econòmica creixent.
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Transport públic urbà i de rodalia

Moviment registrat a la zona de rodalia de RENFE (milers de passatgers)

1.955,2 3.731,4 3.056,2 6.765,3 378,0 16.040,71989 7.155,3 2.823,7 41.905,7

1990 8.845,2 3.577,6 2.457,8 4.898,9 4.077,0 8.629,8 570,8 20.308,4 53.365,6
lr. tr. 1.809,3 856,4 606,3 1.123,2 944,8 1.688,7 119,0 4.527,6 11.675,4
2n. tr. 2.313,4 911,7 619,5 1.225,8 1.043,6 2.327,0 145,8 5.291,0 13.877,7
3r. tr. 2.567,2 783,4 541,2 1.080,6 932,3 2.556,9 166,7 5.084,6 13.712,7
4t. tr. 2.155,3 1.026,2 690,8 1.469,3 1.156,3 2.057,2 139,3 5.405,2 14.099,7

1991 10.386,8 3.960,3 2.675,7 5.594,0 4.780,4 9.955,7 630,2 23.689,8 61.672,8
1r. tr. 2.156,6 973,5 663,5 1.465,3 1.156,1 2.011,0 126,1 5.349,1 13.901,2
2n. tr. 2.614,4 962,2 621,1 1.366,2 1.164,5 2.569,7 146,4 5.748,4 15.192,9
3r. tr. 2.940,0 908,2 546,8 1.137,7 1.063,3 2.946,7 197,5 6.040,4 15.780,6
4t. tr. 2.675,9 1.116,4 776,7 1.624,8 1.396,4 2.428,3 160,2 6.551,8 16.730,5

1992
1r. tr. 2.569,8 1.127,6 792,6 1.562,7 1.394.7 2.400,4 127,3 6.477,3 16.452,4
2n. tr. 2.883,2 1.128,7 776,9 1.478,0 1.367,6 2.684,5 135,8 6.543,2 16.998,0

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades perRENFE.

Viatges registrats als Ferrocarrils
de la Generalitat (milers)

1989 7.903,8 16.053,6 23.957,4

1990 8.350,4 17.058,8 25.409,3
lr. tr. 2.171,8 4.593,5 6.765,3
2n. tr. 2.166,1 3.794,5 5.960,6
3r. tr. 1.774,6 3.213,6 4.988,2
4t. tr. 2.238,0 5.457,3 7.695,3

1991 8.864,4 17.363,4 26.227,9
1r. tr. 2.159,0 4.423,9 6.583,0
2n. tr. 2.323,1 4.111,6 6.434,7
3r. tr. 1.874,9 3.337,1 5.212,0
4t. tr. 2.507,4 5.490,8 7.998,2

1992

1r. tr. 2.469,5 4.692,4 7.161,9
2n. tr. 2.304,4 3.705,2 6.009,6

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pels Ferrocarrils
de laGeneralitat de Catalunya.

L'entrada en funcionament de l'autopista delGarraf la conne
xió definitiva dels túnels de Vallvidrera amb les noves rondes de
Barcelona han restat usuaris a algunes línies dels trens de rodalia.

El moviment de viatgers a les línies de rodalia de RENFE du
rant el segon trimestre d'enguany es caracteritza, en conjunt, pel
manteniment de la tendència de creixement dels darrers trimes
tres. Aquesta tendència oscil.la, a grans trets, entre un deu i un
vint per centd'increment interanual a lamajoria de línies. Els
creixements més moderats els han registrat les línies de Manresa

i Vilanova. L'excepció és la pèrdua de passatgers de la línia de
l'Aeroport.

Darrerament, però, l'obertura de noves vies d'accés per carre
tera a Barcelona -túnels de Vallvidrera i autopista delGarraf
ha incidit clarament en el ritme de creixement del moviment de
viatgers a RENFE. Així, la línia de Vilanova presenta un creixe
ment en relació amb el segon trimestre de l'any passat de tot just
un 4,5 per cent, quan en els dos darrers anys els inc,rerhents ha
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Variació (%)
2n. tr. 1992/
2n. tr. 1991

lr. sem. 1992/
lr. sem. 1991 199111990

FCG (Total) -6,6 1,2 3,2
Catalans -0,8 6,5 6,2
Catalunya -9,9 -1,6 1,8

RENFE (Total) 11,7 14,9 15,6
Mataró 10,3 14,3 17,4
Granollers 17,3 16,6 10,7
Vic 19,3 19,4 8,9
Manresa 8,2 7,4 14,2
Vilafranca 17,4 19,0 17,3
Vilanova 4,5 11.0 15,4
Aeroport -7,3 -3,5 10,4
Barcelona 13,8 17,3 16,7

vien estat superiors al deu per cent. En aquest cas, l'autopista del
Garraf ha suposat un competidor al ferrocarril, que no obstant

això,manté un creixement en el nombre de viatgers. Un cas sem

blant ha succeït amb la línia de l'aeroport, amb l'Aerobús, que ja
aquest segon trimestre ha provocat un moviment de viatgers per
ferrocarril inferior al delmateixperíode de l'any passat. L'excep
ció a aquest fenomen és la línia de Vic, que manté un creixement
per sobre de lamitjana, tot i que l'acabament de l'autovia permet
un transportper carreteramés ràpid que per ferrocarril.De tota

manera, cal matisar aquest fort increment amb el fet que l'any
passat fou la línia amb un increment del moviment de viatgers
més modest. Finalment, a la resta de línies -Mataró, Vilafranca,
Granollers i Manresa- no hi ha variacions significatives en rela
ció amb l'evolució dels trimestres anteriors.

Quant a les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat, s'hi acusa
l'impacte dels túnels de Vallvidrera i la seva definitiva connexió a

les noves rondes de Barcelona, que han reduït el nombre de viat
gers de la línia de Catalunya en relació amb el segon trimestre de
l'any passat. Als Catalans, la variació ha estat pràcticament nul
la, on l'increment a les línies regionals -apartir de Martorell
ha compensat la lleugera disminució de viatgers de la de rodalia.
En aquest sentit, el tancament de l'anella viària de Barcelona,
han contribuït a descongestionar l'accés amb vehicle a la ciutat
des de la zona del BaixLlobregat.



Utilització del transport públic urbà (milers de viatgers transportats)*

1981 226.469 250.800 477.269 17.693
1982 214.162 263.500 477.662 17.043
1983 223.718 247.500 471.218 17.558
1984 236.828 223.400 460.228 17.204

1985 240.801 121.600 453.401 17.247
1986 245.605 193.000 438.605 17.707
1987 247.841 186.600 434.441 18.011
1988 253.452 185.900 439.352 18.159
1989 253.442 175.000 428.442 19.101

1990 268.522 174.295 442.817 19.836
1r. tr. 73.093 45.563 118.656 5.714
2n. tr. 68.796 45.293 114.089 5.164
3r. tr. 52.469 35.177 87.646 3.343
4t. tr. 74.164 48.262 122.426 5.615

1991 269.581 173.691 443.272 19.844
lr. tr. 72.748 43.605 116.353 5.386
2n. tr. 69.062 45.842 114.904 5.427
3r. tr. 53.705 35.260 88.965 3.328
4r. tr. 74.066 48.984 123.050 5.703

1992
lr. tr. 62.187 44.453 106.640 5.694
2n. tr. 66.275 43.707 109.982 5.045

* Només es comptabilitzen elspassatgers quepaguen algun tipus de tarifa.
Nota: Apartird'aquestnúmero de Barcelona.Economia les dades de laXarxa d'Autobusos corresponen a les línies d'autobusos urbans i intermunicipals. Les dades anteriors quefigurena la taulaja
inclouen aquestamodificació.
Font: F.C.Metropolità de Barcelona.Transports de Barcelonai Ferrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriors al 1990han estat recollidespel Serveid'Estadísticade l'Ajuntamentde Barcelona.

2n. tr. 1992/ lr.sem. 1992/ 1991/
Variació (%) 2n. tr. 1991 lr.sem. 1991 1990

Metro -4,0 -9,4 0,4
Autobús -4,7 -1,4 -0,3
Ferrocarril Sarrià -7,0 -0,7 0,0

La finalització de quasi totes les grans obres viàries afavoreix
un cert retorn al transport privat, fet que redueix el nombre
d'usuaris del transport públic urbà.

Durant els mesos previs a la inauguració dels Jocs Olímpics
han anat finalitzant quasi totes les obres viàries que havien limi
tat considerablement la fluïdesa en el transport de superfície.
Amb l'acabament de les obres, i en especial amb el tancament de
l'anella viària que formen les rondes, lanormalitat ha retornat als
carrers de la ciutat i ha permès una reutilització del transport pri
vat en desplaçaments urbans, conjuntament amb una millora de
la circulació al centre de Barcelona on ja no conflueixen els vehi
cles pesats que han de creuar la ciutat.

Amb aquest acabament de les obres no és d'estranyar que el
transport públic hagi vist frenada la seva utilització creixent dels
darrers anys. Toti això, les variacions en el nombre d'usuaris du
rant el segon trimestre d'enguany en relació amb el mateix perío
de de l'any anterior s'expliquen per altres motius addicionals al
del retorn parcial al transport privat. En efecte, el període vaca

cional de Setmana Santa -enguany ha estat a l'abril quan l'any
passat fou al març- contribueix a una reducció del nombre d'u
suaris, com també ho ha fet la vaga de mitjajornada que hi hagué
a final de maig al metro i xarxa d'autobusos dels TMB. Per altra
banda, al Ferrocarril de Sarrià, el decrement és més accentuat
per la importància que té a les seves línies el calendari escolar.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Interurbanes

1985
1986
1987

1988

1989

1990
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1991

1r. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1992
1r. tr.
2n. 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

52.867
53.450

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

148,6

137,4

n.d.
239,5
254,5
266,5
292,9

290,5

261,0

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

6.961
7.050

Internacionals

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

269,2

333,2

Confereueies

n.d.
10,9
12,8
15,8
20,0

22,3

26,8

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

13,2
13,2

Font: Telefónica. Dirección de Planificacióny Previsión. Dades recollidespel Servei d'Estadísticade l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia. Dades trimestrals estimades pel 1990.

Nota: Apartir del 2n. trimestre del 1991, la tarifaciótelefònica ha canviat per a algunes àrees, per la qual cosaunapart de les conferències que anteriorment estaven considerades com a

interurbanes passena ser metropolitanes. Aquest darrerconcepte substitueix el de conferències urbanes. La homogenització de la recollida d'informació també ha modificat les dades de

períodes anteriors. El nombre de línies per anyestà calculat a partir de la mitjana entre l'estoc a principi i l'estoc a final de període.

2n. tr. 1992/
Variació (%) 2n. tr. 1991 199111990

Confèrencies interurbanes -9,8 -7,5
Confèrencies internacionals 20,6 23,8
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Continua el creixement del nombre de conferències internacio
nals i el desplegament dels serveis telefònics avançats.

El nombre de conferències interurbanes i internacionals regis
trades durant el segon trimestre d'enguany continuen les tendèn
cies apuntades al 1991: un creixement moderat de les primeres i
un creixement més accelerat de les internacionals.Tot i que a

partir de la reestructuració de zones i tarifes del servei telefònic a

principi de l'any passat elnombre de conferències interurbanes
presenti una variació negativa, aquesta és com a conseqüència
del canvi de concepte d'interurbà ametropolità, que fa que des

d'aleshores part de les trucades a l'àrea de Barcelona ja no figu
rin com a interurbanes.

De fet, la nova política tarifària ha afavorit una contracció de
les trucades d'àmbit més local i ha potenciat les internacionals.
Aquest canvi, conjuntament amb lapreparació dels Jocs Olím
pics i la creixent obertura demercats en un context de reconeixe
ment del paper de Barcelona com ametròpoli europea, ha fet
que el nombre de conferències internacionals continuï a un ritme
de creixement sostingut, que se situa per sobre del 20 per cent
anual.



Oferta dels diferents serveis telefònics

elefonia

omàtica

31-X11-1985
31-XII-1986
31-XII-1987
31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990

31-111-1991
30-VI-1991
30-IX-1991

31-XII-1991

31-111-1992
30-V1-1992

733.059
748.214
775.300
806.886

839.159
868.908

871.953
873.867

876.345
883.005

887.266
889.895

1.242
1.333
1.819
2.488

3.156
3.719

3.839
4.070
4.163

4.271

4.826
4.916

5.757
6.698

7.133

7.567
8.002
9.084

9.248
9.428
9.533
9.586

9.367
9.525

1.100

4.495
7.442

16.135

18.090

18.574
19.808
27.200

29.919
39.717

183
613

1.013
3.040

6.354

7.084

7.850
8.612
9.363

10.833
12.284

Servei telefònic i Servei Ibercom: línies en servei.
Servei de transmissióde dades: connexions en servei.
Servei de Telefonia mòbil automàtica: terminals en servei.

Font: Telefónica de España, S.A. Dadesrecollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

Variació (%)
30-VI-921
30-VI-91

31-XII-911
31-XII-90

Servei telefònic 1,8 1,6
Xarxa Iberpac 20,8 14,8
Circuits punt a punt 1,0 5,5
Servei Ibercom 113,8 68,6
Serv. telefoniamòbil aut. 56,5 47,4

Quant a la demanda de serveis telefònics avançats, aquests es
troben encara en una fase d'expansió inicial, com a conseqüència
de les inversions recents que ha fet Telefónica en aquest camp.
Així, la tendència general és de manteniment del ritme expansiu:
les variacions entre el saldo a final de juny en relació amb un any
abans presenten increments superiors al 100 per cent en el nom
bre de línies del servei Ibercom (xarxa digital per a entitats amb

gran volum de comunicacions), per sobre del 50 per cent en el
nombre de línies del servei de telefoniaautomàtica i també supe
riors al 20 per cent a les connexions de la Xarxa Iberpac (de
transmissió de dades). Únicament, com ja hem comentat en al
tres ocasions, el nombre de connexions de circuits punt a punt
presenta una variació moltmoderada, no pas per una disminució
de la cobertura del servei, sinó coma conseqüència de la progres
siva substitució de connexions de capacitat reduïda per d'altres
de molta més capacitat.
En definitiva doncs, el conjunt dels serveis de nova tecnologia

encara continua en una fase d'expansió inicial i és difícil de pre
dir quan s'arribarà a un punt d'inflexió que correspongui a un ni
vell suficient de cobertura de les necessitats a termini curt i mitjà.
Si pensem que aquests serveis estan dirigits majoritàriament al
món empresarial i que tenen una relació molt directa amb lami
llora de la productivitat i la rendibilitat de les empreses, s'ha d'es
perar que aquest creixement esmantingui al llarg dels propers
anys.

Nombre de línies, connexions o terminals
dels diferents serveis (milers)

50

40

30

20

10

_

111
_.iii r
. ili

-,

31.12.88 31.12.89 31.12.90 31.12.91 30.06.92

Xarxa Iberpac Elll Circuits punt a punt
Servei Ibercom Servei de telefoniamòbil automàtica
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Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (maig-juliol 1992)

70 252.507 84.169 3,0H 5* 58
H 4* 52 63 316.926 117.380 2,7
H 3* 64 75 377.227 150.891 2,5
H 2* 57 73 84.176 23.382 3,6
H1* 63 71 90.506 22.075 4,1

Total 58 70 1.121.342 397.897 2,8

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

Patronat de Turisme de Barcelona iÀrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració premia.

L'increment de l'oferta de placeshoteleres s'ha vist acompanyat
d'un augment del nombre de pernoctacions.

Durant el trimestre maig-juliol del 1992, el nombre de visitants
que s'estima que han pernoctat a la ciutat en hotels d'una a cinc
estrelles es de 397.897 persones, les quals han generat un total
d'1.121.342 pernoctacions.

En considerar aquest trimestre, cal tenir en compte que ens

trobem davant d'una situació atípicaja que aquest període com

prèn la recta final de preparació dels Jocs d'Estiu i els sis primers
dies de la celebració. Per tant, en interpretar els resultats obtin
guts en aquest trimestre, sempre ho hem de fer tenint present
aquesta observació.

En relació amb elmateix període de l'any anterior, veiem que
el volum de pernoctacions augmenta en un 11 per cent, mentre
que el total de visitants es redueix gairebé en un 10 per cent.
Això és la conseqüència immediata d'un allargament de l'estada
mitjana a la ciutat dels visitants que pernocten en hotels. Es pale
sa un creixement de l'estadamitjana a la ciutat tant en dies com
en nits.

L'estadamitjana en termes de nits augmenta en 0,5 punts i se
situa en 2,8 nits per persona. Aquest creixement es reflecteix a

totes les categories d'hotels, i molt especialment en els hotels de
cinc estrelles —1 punt— i en els d'una i dues estrelles —1,9 punts
i 0,7 punts respectivament. L'estada a laciutat de la Família
Olímpica i del personal directament relacionat amb la celebració
dels Jocs és netament superior als valors mitjans habituals d'esta
da a Barcelona. Aquests conectius varen començar a intal.lar-se
a la ciutat a partir de mitjanjuliol.
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El mateix succeeix amb els conectius d'estudiants i de turistes
en sentit estricte. El fet de viure un esdeveniment excepcional, de
participar en l'àmbit i d'assistir a les proves olímpiques fa que els
visitants perllongin la seva estada a la ciutat.

Finalment, voldríem fer una darrera observació. En analitzar el
trimestremaig-juliol de 1992, estem valorant conjuntament els
resultats dels tres mesos.Durant els mesos de maig i juny, es va
detectar una relativa ralentització de l'activitat econòmica, sobre
tot de la firal i de congressos, ja que el COOB 92 va ocupar totes
les instal.lacions firals de la ciutat. Si tenim en compte que els ne

gocis són el principalmotiu de visita, es palesa una lleugera dava
llada dels nivells d'ocupació hotelera. Durant elmes de juliol, es
recupera el nivell d'ocupació amb l'arribada dels visitants olím
pics.

Els afers de negoci continuen sent el principal motiu declarat
pels visitants que pernocten en hotels a la ciutat. Gairebé un 57
per cent visiten la ciutat per motius comercials o de negoci. En
fer una comparació interanual, es registra un lleuger increment
del turisme de negoci.

El turisme vacacional també creix, encara que moderadament.
Es manté gairebé estacionari el nombre dels que ens visiten per
raons estrictament turístiques, un 63 per cent dels quals es defi
neixen com turistes olímpics. Es palesa un lleuger augment dels
que declaren venir en etapa de viatge.Els Jocs Olímpics han ju
gat un rol d'atracció sobre aquest col.lectiu, el que ha fet que
Barcelona fos inclosa dins dels itineraris de viatge.

Esdevé gairebé irrellevant el percentatge dels visitants que de
claren venir per motius firals. Durant aquest trimestre, l'activitat
firal a Barcelona es va reduir molt, a causa de la cessió que la
Fira de Barcelona va fer provisionalment de totes les seves instal
lacions al COOB 92, per a la seva adequació a les competicions
realitzades durant els Jocs.

Durant aquest trimestre—de maig a juliol de 1992—, es palesa
un important creixement, en termes relatius, dels que declaren
venir per motius de congressos. En aquest període, s'observa un

cert canvi en la tipologia dels congressos organitzats a la ciutat.
En general, els congressos que se celebren a la ciutat són de tipus
industrial vinculats a la temàtica de les fires isalons, o de caire
acadèmic. Durant aquest període, lamajor part han estat relacio
nats amb l'esport en general, i més especificament amb els es

ports olímpics. Arran de la celebració dels Jocs a Barcelona, la
majoria de les federacions esportives han aprofitat l'estada a la
ciutat per celebrar-hi la seva reunió anual.



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

Sexe (°/0)
Homes 75,3 72,7 81,1 76,1 72,6 79,8 77,8
Dones 24,7 27,3 18,9 23,9 27,4 20,2 22,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
14-18 0,9 1,1 0,2 0,2 0,7 0,4
19-24 1,5 2,0 3,0 8,5 6,6 2,5
25-34 28,0 32,9 25,9 28,9 22,1 29,1 27,5
35-49 39,3 35,3 47,0 45,1 42,3 44,6 43,7
50-64 27,2 26,6 24,1 20,9 24,0 16,9 23,5
+65 3,1 4,1 1,0 1,9 2,9 2,1 2,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 47,2 39,1 54,0 47,9 38,2 51,2 48,0
Madrid 14,0 15,8 17,5 18,0 17,5 16,2 15,9
País Basc 4,8 3,5 5,6 5,5 4,0 5,6 4,1
Andalusia 5,5 6,7 7,2 2,5 5,0 4,8 6,0
País Valencià 7,0 4,8 5,8 6,7 3,3 7,2 6,1
Altres 15,3 8,3 18,2 15,2 8,4 17,4 15,9

Estrangera 52,8 60,9 46,0 52,1 61,8 48,8 52,0
Francesa 7,9 8,6 5,4 8,7 10,6 7,3 7,4
Britànica 3,8 4,0 5,2 6,2 7,4 4,1 4,9
Italiana 9,0 10,7 8,0 6,6 11,5 6,1 8,8
Alemanya 4,3 3,9 1,9 4,6 9,7 3,4 3,7
Nord-americana 6,4 7,7 2,9 6,4 3,8 5,9 5,4
Japonesa 2,8 2,5 3,6 5,1 6,1 2,6 2,8
Altres 18,6 23,5 19,0 14,5 12,7 19,4 19,0

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

Professió de l'enquestat (°/0)
Professional liberal 38,2 37,9 27,2 21,9 12,5 18,0 30,8
Alt directiu 13,4 9,1 24,5 26,4 18,0 27,8 19,7
Quadres intermedis 15,0 10,6 18,6 17,2 24,3 15,0 14,2
Empleat 8,7 10,2 9,1 11,1 7,0 12,7 9,0
Tècnic superior 10,4 14,2 9,9 9,2 11,8 13,5 11,6
Estudiant 4,0 3,7 2,6 3,8 8,5 3,8 3,9
Mestressa de Casa 3,4 6,8 2,8 4,7 5,9 3,4 3,8
Altres 6,9 7,5 5,3 5,7 12,0 5,8 7,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Els Jocs Olímpics són laprincipal raó de l'estada a Barcelona
per part dels que vénen per motius estrictament turístics -un 31

per cent. En relació amb el mateix trimestre de l'any passat, aug
menta la importància de la informació mitjançant fulletons, així
com els motius familiars, en detriment del coneixement previ i de
la recomanació. La major part vénen en primera visita a la ciutat.

Un 86 per centdel conjunt dels visitants declara haver visitat la
ciutat amb anterioritat. D'entre els que ho fan per primer cop,
quasi un 50 per cent són visitants per motius turístics.

En fer l'análisi per nacionalitats, veiem que es produeix un re
forçament de la presència de visitants estrangers a la ciutat. En
relació amb el mateix període de l'any anterior i tenint en comp
te l'esdeveniment olímpic, augmenta el nombre de visitants pro
cedents de països europeus, sobretot de nacionalitat francesa i
italiana. Toti tenir un pes menys rellevant, es detecta una forta
embranzida dels provinents d'Alemanya i del RegneUnit, que
multipliquen per dos el seu pes relatiu.

Toti la minsa presència dels col.lectius nipons a la ciutat, du
rant el trimestre analitzat registren un fort creixement, i passen
de representar un 2,8 per cent del total de visitants en el trimes
tre maig-juliol de 1991 a un 6,1 per cent en el mateix període de
1992. Finalment, i malgrat la celebració dels Jocs Olímpics, sor
prèn la davallada de visitants d'origen nord-americà. La major
part d'aquest col.lectiu declara com a principalmotiu de la seva

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

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

Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 16,9 10,1 8,5 8,0 4,4 13,3 12,5
Per recomanació 11,9 14,2 13,1 12,5 4,1 6,9 13,6
Motius familiars i acompanyants 15,5 5,5 6,4 30,4 17,0 21,7 10,2
Etapa viatge 25,6 32,1 18,2 7,5 21,5 31,9 24,8
Informació (fulletó...) 5,3 8,1 2,2 6,6 8,0 13,9 5,5
Recomanació agència viatges 3,2 0,7 2,2 3,1 0,5 0,8 1,8
Altres 21,6 29,3 49,4 31,9 44,5 11,3 31,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 57,3 58,5 68,2 72,1 79,5 61,5 62,0
Vehicle propi 24,0 19,5 20,8 18,5 8,9 23,5 21,2
Autocar/Autobús 8,2 11,1 3,0 3,1 2,9 2,9 6,6
Tren 10,5 9,5 7,9 5,7 8,4 10,3 9,9
Altres 1,4 0,1 0,6 0,3 1,9 0,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Quant als visitantsprocedents de la resta de l'Estat, es redueix
la seva presència, fet habitual durant els períodes vacacionals bà
sicament a causa de la ralentització de l'activitat econòmica.

Quant a les característiques de la població de lamostra analit
zada, tot i que continua sent majoria el col.lectiumasculí, es cons
tata una lleugera feminització de la mostra, fet habitual en elspe
ríodes caracteritzats per un fort component vacacional. Malgrat
que sobresurt el segment d'edat entre els 35 i els 49 anys, espale
sa un fort increment de lapresència dels col.lectius més joves en

tre els 19 i els 24 anys.

Quant a laprofessió, destaca el creixement relatiudel nombre
d'estudiants a la ciutat. Un dels principals collectius que visita
ren la ciutat durant els dies dels Jocs varen ser els estudiants. Es
dispara el nombre de quadres intennitjos, i, més moderadament,
el dels alts directius, mentre que davalla el segment dels profes
sionals liberals. Augmenta lleugerament lapresència de mestres

ses de casa.
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Prop d'un 47 per cent dels visitants declaren arribar sols a la
ciutat. En comparar amb el mateixperíode de l'any anterior,
creix el percentatge dels que diuen venir sols -fet que ja es cons

tatava en els darrers tres trimestres-, i dels que ho fan amb fa

milia sense fills. Davalla el nombre relatiu dels que viatgen
amb amics i amb familia amb fills.

Un 84 per cent de la despesa extraholera es destina quasi ex
clusivament a menjar i beure. En relació amb el mateix període
de l'any anterior, la despesa destinada a restauració passa d'un 63
per cent a un 84 per cent. Toti tenir un pes poc rellevant, conti
nua davallant ladedicada a compres i se situa en un 5 per cent.
S'hauria d'implementar elprojecte de promocionar Barcelona
com a ciutat de compres ja que compta amb un potencial molt
important en ser de les poques ciutats on es pot passetjar i com
prar a la vegada, on es barreja una àmplia oferta monumental i
cultural amb l'oferta comercial diversificada.

Es palesa una forta reducció de la part de despesa destinada a

transport -es redueix en gairebé un 50 per cent-, i lad'entrete
niment, que passa de representar un 11per cent a un 2 per cent
en el trimestre d'enguany.



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

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

Acompanyat per (°/0)
Sol 34,9 34,4 43,6 47,7 46,6 35,1 38,6
Amic/companys 36,6 27,6 21,0 36,1 26,7 35,6 33,7
Amb la família 20,0 29,1 27,7 13,9 20 24,9 22,3

7,3 3,8 3,0
,0
2,9Amb fills 8,8 5,2 5,6

Sense fills 11,2 21,8 18,9 10,9 17,0 19,7 16,7
Grup organitzat 7,4 8,9 2,4 2,3 6,8 4,4 5,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda 63,0 62,0 63,0 80,0 84,0 56,4 62,5
Compres 8,0 12,0 8,0 5,0 5,0 15,1 10,5
Entreteniment 11,0 12,0 11,0 5,0 2,0 11,7 12,0
Transport intem 16,0 13,0 17,0 10,0 9,0 14,9 14,0
Altres 2,0 1,0 1,0 1,9 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Les principals activitats realitzades pels visitants tant de dia
comde nit són menjar i beure, passetjar, visitar l'oferta arquitec
tònica de la ciutat, prendre copes -bàsicament de nit-, i, amb
molta menys freqüència, anar de compres. Mentre que l'oferta de
restauració està força atomitzada, la resta de visites rea
litzades es concentrenper àrees: Montjüic, El Quadrat d'Or,
Gaudíi Ciutat Vella per a visitar; La Rambla, Ciutat Vellai el
Front Marítim com a zones de passeig; El Quadrat d'Or i Ciutat
Vella per a comprar iEl Quadratd'Or,Ciutat Vella i La Rambla
per a anar de copes. Queda, doncs, palès el singular atractiu que
ofereix Barcelona en barrejar l'oferta monumental i cultural amb
la comercial i la de restauració.

Si fem una valoració sistemàtica (de al 10), dels diferents as
pectes de laciutat considerats pels enquestats, l'oferta arquitec
tònica, l'oferta cultural, el caràcter i l'amabilitat dels ciutadans i
el transport públic són els aspectes més ben valorats de la ciutat.
Els enquestats valoren negativament la contaminació atmosfèrica
i els sorolls. Així mateix es palesa una millora en la valoració de
la relació qualitat-preu de l'oferta hotelera i, en menor propor
ció, de l'oferta de restauració. Ara bé aquest canvi no afecta
l'oferta comercial, que passa d'una valoració de 6,1 en el trimes
tre maig-juliol 1991 a un 5,1 per cent en el mateix període d'en
guany.
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V. Mercat immobiliari
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Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
Resta Barcelonès Resta Regió 1 Resta

1987 3.828 3.146 1.450 619 28.887 20.977 47.823 35.42713.658 10.685
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
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

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

Variació (°/0)

Barcelona
Resta Barcelonès i

Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

2n. tr. 92/2n. tr. 91
2n. tr. 91/2n. tr. 90

8,1
72,6

244,6
7,9

2,9
3,5

-14,7
5,7

1991/1990 -20,8 3,0 -0,9 -7,0

L'augment del nombre d'habitatges iniciatsper tercer trimestre
consecutiu confirma els indicis de la moderada recuperació
de la construcció residencial a Barcelona.

Les dades dels habitatges iniciats i acabats corresponents al se
gon trimestre d'enguany ofereixen -enel cas de Barcelona- un
panorama forçamés optimista que el que es podia esperar tot
just fa un any. Els indicis de creixement que es detectaren cap al
final del 1991 semblen doncs, confirmats.

Les xifres del primer semestre d'enguanymostren, pel conjunt
dels habitatges iniciats a Catalunya, un increment del 10,3 per
cent en relació amb el primer semestre de l'any passat. Aquesta
evolució positiva dels habitatges iniciats s'ha manifestat pràctica
ment a tots els àmbits analitzats. Així, amb l'excepció de la Resta
del Barcelonès -que no supera unes xifres de construcció d'ha
bitatges que es poden qualificar de simbòliques-, a la resta dels
àmbits sembla consolidar-se la represa iniciada en acabar l'any
passat. La crisi del turisme i de la segona residència pot ser la
causa última de l'estancament detectat a la Resta de Catalunya.

En el cas de Barcelona, amb un increment del 6,8 per cent en
relació amb el primer semestre de l'any 1991, sembla que es pot
parlar clarament de símptomes de recuperació. Òbviament, la di
mensió i l'estructura de la xarxa de la nostra ciutatmarca, ja des
de la sortida, un sostre per aquesta recuperació, però en tot cas
ha de ser valorat moltpositivament que, en les actuals circums
tàncies demanca d'adaptació entre l'oferta de nova construcció
-cara, escassa i poc adequada- i la demanda -insatisfeta i ele
vada, però escassamentsolvent-, almenys per la banda de la
quantitat, és a dir,habitatges en elmercat, es comencin a acostar.

Les xifres que fan referència als habitatges acabats venen mar

cades per l'evolució dels iniciats entre 12 i 18 mesos enrera. Així
doncs, era d'esperar, en termes generals, que la davallada que
afectà els iniciats durant el 1990 esmanifestés amb certa vivesa al
llarg d'aquest any, com de fet ha succeït. Contràriament, les xi
fres d'habitatges acabats a Barcelona durant aquest primer se
mestre recullen els efectes de les grans promocions residencials
vinculades als esdeveniments olímpics, ipresenten variacions, en
relació amb el mateix període de l'any passat, purament testimo
nials d'un moment d'activitat excepcional a la ciutat.
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Projectes d'habitatges visats pel Collegi 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

1r. tr.

2n. 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

5.652
6.150

15.985
10.227
8.014
9.104

7.965
12.577

22.819
30.222

19.210
5.742
5.289
4.661
3.518

20.062
5.107

5.157
4.347

5.451

5.318
5.241

3.226
5.961
5.630
6.156

3.656
5.342
3.511
2.720

1.286
362
200
398
326

1.345
414

401
218
312

334
909

35--

30

25

20

15

10

0 I I
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 lr. sem

1992

111 Lliures LI Protecció oficial
Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona iCol.legi d'Arquitectes de Catalunya.

Variació (°/0)

Projectes visats

Total Lliures

Protecció
oficial

2n. tr. 1992/2n. tr. 1991
2n. tr. 1991/2n. tr. 1990

10,7
1,3

1,6
-2,5

126,7
100,5

1991/1990 4,4 4,4 4,6
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Es consolida la represa del nombre d'habitatges visats
a la província, bàsicament a causa dels primers projectes
acollits al Pla de l'Habitatge.

Després de la forta davallada experimentada pels projectes
d'habitatges visats durant els darrers dos anys en relació amb el
bienni 1988-89, sembla que es confirma la recuperació que s'ini
cià tímidament a les darreries del 1991. Les últimes xifres de què
disposem aixího confirmen, ja que la dotació visada durant el pe
ríode abril-juny és la més elevada corresponent a un trimestre en

els darrers dos anys imig; alhora, és un 10,7 per cent superior a la
corresponent al mateix trimestre de l'any passat.

Malgrat la incertesa generalitzada d'expectatives que domina
en el sector de la construcció a hores d'ara, en part a causa de
l'acabament d'un cicle extraordinàriament expansiu que ha mar

cat uns ritmes de creixement accelerat en els darrers anys, sembla
que el subsector de l'habitatge no patirà una desacceleració tan
brusca com la que afecta d'altres branques de la construcció.
També és cert que l'any 1990 es va arribar a uns valors absoluts
molt minsos en termes d'habitatges visats, comparables als de
principis dels vuitanta, i que una lleugera recuperació témés im
portància -en un primer moment- pel canvi de tendència que
significa pels purament quantitatius que se'n deriven. Toti que és

difícil determinar exactament en quina proporció, aquesta recu
peració que s'apunta a nivell provincial és un primer efecte del
Pla de l'Habitatge que ja comença a concretar-se. El sensible
augment del nombre de projectes d'habitatges de protecció ofi
cial així ho confirma.



Llicències d'obres

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

91
gener-juny

Vatiació
lr. sem.

1r.se

Total 1.196.756 488.209 —9,8

En edificis residencials 535.575 265.067 25,7
Ús residencial 252.847 105.319 9,8
Aparcaments 203.099 107.764 31,7
Locals comercials 79.629 40.590 22,6
Oficines n.d. 7.838 n.d.

Altres n.d. 3.556 n.d.

En altres edificis 661.181 223.142 —32,5
Aparcaments 232.775 77.236 —29,5
Locals comercials 42.387 10.634 —63,5
Indústries 55.567 21.344 —31,5
Oficines 202.940 53.788 —40,3
Hotels 26.609 8.625 —59,8
Equipaments 100.903 40.705 —17,0
Ús residencial n.d. 9.217 n.d.

Altres n.d. 1.593 n.d.

milers m2
2500

2000

1500

1000

500

O
1988

residencial

indústries

•

1989 1990

aparcaments
oficines

1991 lr. sem. 1992

locals comercials

• equipaments i hotels

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

El desplaçament de l'activitat constructora cap a edificis d'usos
residencials compensa parcialment la forta recessió que s'inicia
a les promocions d'edificis no residencials.

Presentem, un cop més, les dades corresponents a les llicències
d'obres majors de nova construcció aprovades pel Servei de Con
trol de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes xi
fres corresponen al primer semestre d'enguany, i, com és habi
tual, es presenten desagregades per diferents tipus d'usos del
sostre.

Com ja s'apuntava en anteriors edicions de lapublicació, l'aca
bament dels nombrosos projectes constructius vinculats als Jocs
Olímpics ha donat pas a una etapa lògicament menys expansiva
pel que fa al sector de la construcció. D'algunamanera, les dades
d'enguany signifiquen «tornar a lanormalitat», de tal forma que

representen el tancament d'un cicle extraordinàriament expan
siu, caracteritzat per la concentració de molts projectes impor
tants propis de l'excepcionalitat del moment viscut.

En concret, durant el període gener-juny d'enguany s'ha apro
vat la construcció de poc menys de mig milió de m2 de sostre de
nova planta a Barcelona. Aquesta dotació és inferior en gairebé
un 10 per cent a la corresponent al mateixperíode del 1991,mal
grat que en el segon trimestre s'ha de destacar una recuperació
en relació amb les xifres de començament d'any.En concret, les
variacions respectives per ambdós trimestres en relació amb pe
ríodes equivalents de l'any passat mostren variacions de signe
oposat: una disminució del 33,7 per cent pel primer trimestre i un
augment del 17,0 per centpel segon. Això pot ser un senyal del
manteniment d'un ritmemoderat d'activitat de la construcció a la

ciutat, i, en especial, de la construcció residencial, que a nivell de
semestre mostra una evolució força positiva, amb un increment
superior al 25 per cent en relació amb elprimer semestre del

1991. Contràriament, el sostre no residencial ha experimentat
una davallada superior al 30 per cent.

L'anàlisi del sostre aprovat per tipus d'usos mostra gairebé una

equidistribució, amb una lleugera preeminència del sostre resi
dencial sobre el no residencial. Això és un símptomamés del tan
cament del cicle a què al.ludíem anteriorment, ja que durant el

lapse d'eclosió dels projectes olímpics les construccions no resi
dencials van dominar sobre els residencials, contràriament al que
era normal fins llavors. S'ha de matisar, però, que les expectati
ves generades arran dels Jocs van accelerar d'altres projectes que
no estaven vinculats directament, però que van aprofitar la con
juntura per la seva realització.

Si fem unaullada als diferents epígrafs que formen els grans

grups en què classifiquem el sostre previst, n'observem un que
destaca clarament per sobre de la resta; és eldel sostre destinat a
la creació de places d'aparcament, que pel primer semestre d'en
guany representa el 37,9 per cent del total de superfície aprova
da. El segon grup en termes de sostre és eldestinat a habitatges,
amb el 23,5 per cent del total.De la resta, només les oficines i els
locals comercials tenen una participació relativa superior al deu
per cent.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (gener juny 1992)

Sostre residencial
construït previst

Increment

de sostret Habitatges previstos
Increment

habitat es'

Sostre
construït per
habitat e

Nombre de
TO111

Habitatge

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

6.695
6.397
28.295
1.723
16.719
15.397
9.205
5.047
8.558
16.500

114.536

5,8 0,19
5,6 0,06
24,7 0,53
1,5 0,05

14,6 0,21
13,4 0,34
8,0 0,18
4,4 0,11
7,5 0,21

14,4 0,27

100,- 0,20

88
64
262
9
97
160
101
46
81

171

1.079,

8,2
5,9
24,3
0,8
9,0
14,8
9,4
4,3
7,5
15,8

0,17
0,05
0,34
0,02
0,15
0,27
0,14
0,07
0,15
0,20

76,1
100,0
108,0
191,4
172,4
96,2
91,1

109,7
105,7
96,5

100,- 0,15 106,2

En relació amb l'estoc existent a cada districte el 1986.
A més d'aquests, durant el primer semestre del 1992 s'ha aprovat la construcció de 19 habitatges en expedients d'ampliació.
Font:Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona i per ICB.
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5
6
8
6

3
7
24
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Malgrat la recuperació experimentada per la construcció
residencial en relació amb elprimer semestre del 1991,
encara és aviat per parlar d'un canvi de tendència.

Les llicències aprovades durant el primer semestre d'enguany
preveuen la construcció de 114.536 m2 de sostre residencial que
aculliran un total de 1.079 habitatges en 110promocions de nova
planta. A més d'aquest, els expedients d'ampliació aprovats du
rant el mateix període preveuen la construcció de 19 habitatges
més de nova planta.
L'oferta de nous habitatges prevista al llarg del segon trimestre

d'enguany representa una recuperació dels migrats valors regis
trats a començament d'any, els ha vingut a compensar. En con

cret, el nombre d'habitatges aprovats durant el semestre és supe
rior en més d'un 30 per cent a la dotació prevista durant el
mateix període de l'any passat. De tota manera, malgrat la rotun
ditat d'aquest increment que pot ferqualificar l'evolució d'aques
ta variable d'obertament expansiva, és encara aviat per parlar
d'una reactivació; a això cal afegir que ens referim a uns valors
absoluts situats molt per sota dels nivells anteriors a les promo
cions olímpiques. En tot cas, aquestes dades vénen a donarmés
consistència a la recuperació apuntada pels habitatges iniciats
que ja hem comentat anteriorment.

Un fet important a considerar és que aquesta variable està sot
mesa a certs vaivens que dificulten l'establiment d'una tendència
contínua; n'és un exemple l'increment puntual de l'oferta d'habi
tatges de nova planta a causa de la concentració en un trimestre
de pocs projectes de gran envergadura. En termes agregats ha
succeït una cosa similar amb la concentració dels gairebé 2.500
«habitatges olímpics» en dos anys. No obstant això, és un fet que
l'oferta anual de nous habitatges a la ciutat s'escurça període a

període, i per enguany s'espera que se situï en el llindar dels
2.000 habitatges, molt per sota de les necessitats derivades de la
població de Barcelona.

En aquest sentit, no és cap secret que la construcció residencial
té seriosos obstacles per registrar una recuperació sostinguda i
mantenir un nivell d'activitat important a la ciutat. L'escassetat
de sòl lliure urbanitzat i apte per a ús residencial n'és un de molt
important. La forta competència d'usos -on això és possible
amb determinades activitats terciàries, a causa de la superior ren
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dibilitat a curt termini que aquests equipaments semblen assegu
rar al propietari del solar o edifici antic i al promotor n'és un al
tre gairebé insuperable. Juntament amb aquests, una planificació
urbanística que ha primat excessivament la construcció no resi
dencial i una legislació canviant sobre lloguers i que no aporta so
lucions efectives a les grans qüestions plantejades, són factors
que també han perjudicat lapromoció d'habitatges nous a la ciu
tat. A més a més, hi ha d'altres factors que, a hores d'ara, són
tant o més importants, com eldesajustament entre l'oferta i la
demanda, que fa que, malgrat l'elevada demanda potencial exis
tent, els promotors pateixin dificultats creixents per col.locar la
nova oferta a causa de la rigidesa d'aquesta i als elevats preus. En
aquest context, totes aquestes circumstàncies afavoreixen la idea
de la consideració de «la ciutat real» com a única solució realista
en la concepció d'un mercat residencial d'àmbit global.

Es detecta una lenta reducció de les dimensionsmitjanes
dels nous habitatges.

Pel que fa a les característiques constructives de les novespro
mocions que s'han aprovat durant el primer semestre d'enguany,
no es poden destacar gaires novetats en relació amb els darrers
anys. Potser el tret més rellevant és la reducció de la dimensió
mitjana dels habitatges, que se situa a l'entorn dels 105 m2 de sos

tre construït per habitatge.Això pot ser un senyal, tímid encara,
d'apropament de l'oferta a unademanda heterogènia que, cada
cop en unaproporció superior, demana habitatges de dimensions
més reduïdes. D'altra banda, n'és alhora un intent d'abaratir el
preu del producte final per part dels constructors.

De la resta de dades, hom pot destacar la concentració de la
nova oferta a tres districtes: Sants-Montjuïc, amb gairebé una

quarta part del conjunt d'habitatges previstos, i, amb aportacions
mésmodestes, Sant Martí iGràcia, amb el 15,8 i el 14,8 per cent
respectivament. Alhora, els dos primers són els que disposen
d'unamitjana d'habitatges per promociómés elevada, superior
als 20 habitatges per edifici, fet que no sorprèn ningú si es té en

compte que algunes de les zones d'aquests districtes gaudeixen
de característiques urbanístiques i d'una trama urbana poc densi
ficada que les fan adequades per acollir promocions de grans di
mensions. Sarrià-Sant Gervasi és el districte que, amb una mostra
significativa, acull els habitatges amb una dimensió mitjana supe
rior en més d'un seixanta per cent a lamitjana de la ciutat.



Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
Gener-juny de11992

Edificis residencials
unifamiliars
2-10 habitatges
• 11-40 habitatges
• més de 40 habitatges
Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpia apartir 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 (gener-juny 1992)

Places previstes/
habitatges

places existents
el 1990

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. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total

155
285
697
91

601
528
594

203
337
202

3.693

4,2
7,7
18,9
2,5
16,3
14,3
16,1
5,5
9,1
5,5

1,14
4,45
2,66
10,11
6,20
3,30
5,88
4,41
4,16
1,18

100,- 3,28

26 181
513 798
296 993
125 216
326 927
294 822
367 961
215 418
125 462

341 543

2.628 6.321

1,00
0,74
2,40
0,57
1,40
1,69
2,09
1,11
1,17
1,18

1,3
3,7
3,4
4,3
4,8
20,1
3,7
1,4
3,3
1,5

1,29 3,2

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

La superfície destinada a la creació de places d'aparcament re
presenta gairebé elquaranta per centdel total de sostre previst.

L'evolució del sostre destinat a la creació de noves places
d'aparcament presenta un caire més positiu que el del conjunt del
sostre, en experimentar una imperceptible disminució en relació
amb elmateix període de l'any passat. S'han deixat de banda,
doncs, les elevades taxes de creixement que van caracteritzar la
seva evolució durant el bienni 1989-90, amb increments anuals
superiors al 50 per cent.

Alhora, en la tònica dels darrers anys, el pes d'aquest tipus de
sostre sobre el conjunt de la superfície prevista a laciutat ha con
tinuat augmentant, i ha crescut, des del 1988, gairebé vuit punts
percentuals. Això la converteix, de lluny, en la partida més im

portant, amb gairebé el 40 per cent del total del sostre previst.
Amb això ja es té una idea prou clara del superior dinamisme
d'aquest tipus de superfície en relació amb la resta.
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Les 6.321 noves places que es preveuen construir ocuparan una

superfície de 185.000 m2. Més de la meitat d'aquestes places se si
tuarà en edificis residencials, mentre que la resta s'ubicarà en al
tre tipus d'edificis, principalment promocions destinades a ofici
nes i d'altres destinades a ús exclusiu d'aparcament. Això marca

unadiferència en relació amb el bienni anterior, quan la concen
tració de promocions no residencials provocà una superioritat re
lativa de les places no residencials sobre les residencials. Si dife
renciem l'evolució de les places segons el tipus d'edificis on
s'ubiquen, veiem que mentre que el sostre destinat a aparca
ments en edificis residencials ha crescut un 31,7 per cent en rela
ció amb el mateix període de l'any passat, l'ubicat en edificis no

residencials ha experimentat una davallada del 29,5 per cent.
Això no ésmés que un reflex del que ha succeït amb ambdues ca
tegories de sostre, ja que hom pot dir que la superfície destinada
a aparcaments hi evoluciona a remolc.

Les noves places previstes, majoritàriament de promoció priva
da, suposen un increment sobre l'estoc de places existent a la ciu
tat de 11,29 per cent. L'intens ritme de creació de places d'apar
cament -tant de subsòl com de superfície- dels darrers anys

respon a un intent de reduir el dèficit existent, agreujat per l'im
pacte de l'expansió paral.lela del parc automobilístic de la ciutat.
Però aquest no és un problema de sumes i restes, i hi intervenen
factors de caire molt divers. Per exemple, l'obertura de les Ron
des i la descongestió de molt carrers cèntrics s'ha traduït directa
ment en una major fluïdesa del trànsit, fet que pot haver contri
buït a unamajor utilització del vehicle particular, amb la qual
cosa,malgrat que s'hagi incrementat notablement l'oferta de pla
ces en algunes zones d'atractivitat laboral o comercial, el proble
madel dèficit de places d'aparcament resta igual a moltes zones
de la ciutat.

Les noves places previstes durant el primer semestre d'en
guany presenten una elevada concentració. Sants-Montjuïc, Horta
Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi acullen gairebé lameitat del total
previst. Aquesta distribució geogràfica es repeteix en les places
residencials, mentre que l'aportació més important de places no

residencials correspon a l'Eixample. Per altra banda, Gràcia és el
districte que registra unaproporció més favorable de places pre
vistes en relació amb el dèficit existent el 1990, amb un 20,1 per
cent.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-juny 1992)

En edificis res dencia s

1. Ciutat Vella 2.855 7,0 720 6,8 3.575
2. Eixample 4.493 11,1 3 382 31,8 7.875
3. Sants-Montjuïc 6.850 16,9 1.786 16,8 8.636
4. Les Corts 291 0,7 622 5,8 913
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.911 9,6 170 1,6 4.081
6. Gràcia 5.003 12,3 1.033 9,7 6.036
7. Horta-Guinardó 4.404 10,8 1.868 17,6 6.272
8. Nou Barris 2.913 7,2 164 1,5 3.077
9. Sant Andreu 5.058 12,5 718 6,8 5.776
10. Sant Martí 4.812 11,9 171 1,6 4.983

Total 40.590 100,- 10.634 100,- 51.224

7,0
15,4
16,9
1,8
8,0
11,8
12,2
6,0
11,3
9,7

0,85
0,83
3,18
0,78
1,48
3,03
3,95
1,71
3,19
1,8

100,- 1,70

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralitat.

L'oferta de nova superfície comercial segueix l'evolució negativa
del conjunt delnou sostre previst.

L'evolució de la superfície prevista destinada a locals comer
cials i similars ve totalment condicionada per la que afecta el con
junt de sostre. Així, en la tònica dels darrers trimestres, continua
la davallada del sostre previst per aquest tipus d'ús; els poc més
de 500.000 m2 de sostre aprovats durant el primer semestre del
1992 per a activitats comercials suposen una disminució del 17,7
per cent en relació amb el mateix període de l'any passat. D'altra
banda, el manteniment del pes relatiu de la nova oferta de sostre
comercial sobre elconjunt de nova supefície prevista -al'entorn
del 10 per cent-confirma que segueix l'evolució d'aquesta.

La davallada d'aquest tipus de superfície ve directament condi
cionada pel declivi que afecta el nou sostre destinat a activitats
terciàries en general; així, mentre que el sostre residencial el
comercial i d'aparcaments associat a ell-,mostra un cert dina
misme i es recupera -enpart-de la davallada del darrer any, la
superfície destinada a activitats de serveis manté la tònica de
pressiva que l'afectà durant tot el 1991. Això no és més que la

conseqüència de l'esgotament propi de l'acumulació de projectes
característics d'un període excepcionalment dinàmic, comhan es

tat el darrers anys. Només cal pensar que durant el bienni 89-90
es va aprovar la construcció de més de 400.000 m2 de sostre desti
nat a locals comercials, la qual cosa va representar un increment
del dotze per cent sobre l'estoc de sostre existent a la ciutat el
1986.

Un dar reflex d'aquests fets el trobem en la distribució de la
novasuperfície comercial prevista; un 80 per cent d'aquesta se si
tua en edificis residencials, i la resta en altre tipus d'edificis, bàsi
cament destinats a oficines i equipaments; s'ha tornat doncs a la

preeminència del sostre comercial en edificis d'ús residencial so
bre elno residencial que era propi d'abans de la forta expansió
del sostre terciari del període 89-90.

Una anàlisi territorial de l'oferta de sostre comercial que s'in
corporarà al mercat en els propers mesos mostra una relativa
concentració als districtes de Sants-Montjuïc i l'Eixample, amb
més del 30 per cent del conjunt del sostre comercial aprovat. La
nova oferta comercial que s'ubica en edificis no residencials mos
tra una concentració molt mésmercada, amb tres districtes que
agrupen més de dues terceres parts del sostre comercial previst
-l'Eixample,Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc.
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Sostre previst a les llicències d'obres per a usos industrials, d'oficines,
d'equipaments i d'hotels concedides (gener-juny 1992)

Ús industrial
2

1. Ciutat Vella 0
2. Eixample 1.702 7,7
3. Sants-Montjuïc 1.893 8,5
4. Les Corts 0
5. Sarrià-Sant Gervasi o
6. Gràcia O
7. Horta-Guinardó o
8. Nou Barris o
9. Sant Andreu 2.025 9,1

10. Sant Martí 16.566 74,7

Total 22.186 100,-

Oficines Equipaments Hotels

413
17.646
19.605

0

11.909
4.098
2.910
339

4.308
398

61.626

0,7
28,6
31,8

19,3
6,6
4,7
0,6
7,0
0,6

100,-

4.523
6.999

0
10.943

0
6.044

0
0

5.103
7.093

40.705

11,1
17,2

26,-9
14,8

12,-5
17,4

100,-

0
1.825
2.131
4.669

0
0
0
0
O
o

8.625

21,2
24,7
54,1

100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.

La superfície destinada a activitats terciàries es ressent
fortament de la davallada que afecta al conjunt del sostre,
després de ¡'espectacular increment del bienni 89-90.

L'evolució del conjunt de sostre destinat a activitats no resi
dencials ha experimentat una davallada generalitzada que esma

nifesta amb diferents intensitats segons el grup que es tracti, però
en tots els casos superiors al quinze per cent en relació amb el
primer semestre de l'any 1991. Hom pot parlar, en general, d'una
retracció que té la seva gènesi en la imposibilitat de mantenir els
elevats ritmes de creixement dels darrers anys, a causa de la con
centració de tot tipus de projectes de gran dimensió.

El cas de la superfície destinada a activitats industrials és espe
cial, quant que l'evolució recent de les dades referides a la nova
oferta de sostre industrial a la ciutat es fa ressò de la pèrdua de
pes relatiu de les activitats industrials en la composició del PIB
de la ciutat. L'escassetat de sòl apte per a activitats industrials,
l'elevat preu d'aquest, i l'existència de sòl ben localitzat i dotat de
serveis als municipis de l'entorn afavoreixen aquesta pèrdua
constant de protagonisme de les activitats industrials a la ciutat.
Les darreres xifres de què disposem s'emmarquen en aquest con
text, i per aquest primer semestre d'enguany s'ha registrat una
disminució propera al 30 per cent en relació amb el mateix perío
de de l'any anterior.
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És un fet que a hores d'ara les inversions industrials realitzades
a laciutat se centren bàsicament en l'ampliació i millora dels pro
cessos productius de les indústries ja existents; d'altra banda, els
sectors que han mostrat un major dinamisme en els darrers anys
són els d'Arts gràfiques, Indústriaalimentària, Joieria i Fotogra
fia. En general, hom pot veure que es tracta de sectors que no ne

cessiten grans superfícies per desenvolupar-hi les seves activitats.
Així, els petits tallerets escampats per laciutat coexisteixen amb
les grans naus que hi ha al Poblenou, a laZona Franca i al Bon
Pastor, on s'hi insta•en empreses d'emmagazematge i distribució
de dimensió superior.

El sostre previst destinat a oficines es ressent fortament de l'es
forç realitzat en el bienni 89-90, quan es registraren increments
elevadíssims que es van concretar en l'aprovació de gairebe mig
milió de in2 de sostrenou d'oficines a la ciutat. Un cop acabats,
aquests projectes estan sotmesos a les tensions pròpies delmer
cat. A hores d'ara, amb l'ampliació i la diversificació del parc
d'oficines resultat de la incorporació d'aquesta superfície, hom
pot parlar d'una oferta molt més gran i variada, localitzada a les
ubicacions tradicionals i a les noves àrees que s'impulsen coma

alternatives d'atractivitat dels serveis.

Quant a l'evolució del sostre destinat a la construcció d'hotels i

equipaments urbans, tots dos grups segueixen la tònica del con
junt del sostre no residencial; amb davallades del 59,8 i del 17,0
per cent respectivament, es confirma l'evolució recessiva que van
iniciar a mitjans del 1991. A l'esforç realitzat durant els anys 1989
i 90 adreçat a eixamplar la dotació tant de places hoteleres com
dels equipaments —principalment esportius— l'ha seguit una
etapa de lògica disminució de l'activitat.



Lloguer d'oficines

Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (1r. semestre 1992)

,

fins a 500 7,1fins a 30 1,8 1,8 7,1
31-60 24,1 25,8 501-750 15,9 23,0
61-90 30,4 56,2 751-1.000 19,5 42,5
91-120 14,4 70,6 1.001-1.250 20,5 63,0
121-150 8,9 79,5 1.251-1.500 10,1 73,2
151-200 10,6 90,1 1.501-1.750 6,3 79,5
201-250 3,5 93,7 1.751-2.000 5,6 85,1
251-300 3,0 96,7 2.001-2.500 7,3 92,4

més de 300 3,3 100,- 2.501-3.000 2,6 94,9
més de 3.000 5,1 100,-

Total 100,-
Total 100,-

Font: Elaboració própia a partir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona.

Evolució de l'estructura de preus de lloguer
Distribuc ó percentual del nombre de contr

fins a 750
751-1.250
més de 1.250

Total

Font: Elaboració pròpia
Urbana de Barcelona.

47,3 30,3 27,9 23,0
32,9 36,5 38,5 40,0
19,8 33,2 33,6 37,0

100,-- 100,-
apartir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de laPropietat

Reprenem en aquest número la publicació de l'explotació de
les dades dels contractes de lloguer de locals d'oficines i similars
registrats a Barcelona que han estat inscrits a laCambraOficial
de la Propietat Urbana. Com és habitual, aquestes dades es pre
senten amb periodicitat semestral, i en aquesta ocasió correspo
nen al primer semestre d'enguany. El seguiment que hem realit
zat d'aquesta variable, iniciat l'any 1989, japermet parlar d'una
tendència en el comportament dels preus i de la grandària dels
locals llogats. Això sembla especialment rellevant en un moment

com l'actual, quan la incorporació de noves i significades promo
cions destinades a oficines contribueix a eixamplar notablement
l'oferta d'aquest tipus de locals, tant en termes quantitatius com
qualitatius i d'ubicació dins la trama urbana. A hores d'ara,
doncs, les localitzacions tradicionals coexisteixen ja amb les no

ves àrees que, amb dotacions de serveis i ubicació privilegiades,
s'impulsen com a noves zonesd'atractivitat del sector serveis.

En relació amb la metodologia emprada en aquesta anàlisi, cal
recordar que lamostra s'obté a partir dels contractes registrats
durant un període de temps determinat equivalent mes a mes.

D'aquest conjunt de contractes es rebutgen els que corresponen
a les plantes baixes i a usos residencials. En aquesta ocasió, el
nombre de contractes analitzats és de 395, xifra inferior gairebé
en un 20 i en un 10 per cent, respectivament, a les corresponents
als mateixos períodes dels anys 1991 i 1990. Això es podria inter
pretar com un primer senyal dels efectes del refredament de
l'economia i del terciari en general.

El menor creixement econòmic i el canvi en les expectatives
empresarials són alguns dels motius que expliquen la preferència
dels llogaters per les superfíciesmés aviat reddides.

Una primera aproximació a les dadesmostra, pel que fa a les
preferències dels llogaters d'oficines i locals similars en relació
amb la grandària dels locals llogats, una relativa preeminència
dels de dimensionsmitjanes -entre 31 i 90 m2. El conjunt de da
des de què disposem -d'ençà 1989- aixího confirma, i per
aquest primer semestre,més de la meitat dels locals contractats
té una superfície inferior o igual als 90 m2. De fet, gairebé una

tercera part de lamostra correspon a locals que tenen de 61 a 90
m2. A més, cal destacar la pèrdua de pes dels locals de superfícies
més reduïdes, inferiors als 30 m2. La sortida almercat de l'oferta
de nova construcció en edificis d'ús exclusiu i l'encariment del
preu d'aquest tipus de sostre en els darrers anys, sembla que con

vertirà la proporció dels locals llogats més petits eìi un nivell sim
bòlic.

Si fem una ullada a l'estructura dels preus declarats, hom cons

tata que gairebé tres quartes parts dels contractes registrats de
claren un lloguer mensual igual o inferior a les 1.500 ptes./m2. Si
filemmés prim veiem que el 40 per cent dels contractes declaren
un preu que oscil.la entre les 750 i les 1.250 ptes./m2. Igualment,
en l'aspecte dels preus destaca una dispersió superior a la regis
trada a les superfícies, especialment pel que fa a la banda altra.

Així, a partir de l'interval modal, tots els intervals recullen una

mostra significativa.
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Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars

11 41. Ciutat Vella 6 8

2. Eixample 12 20 30 40

3. Sants-Montjuïc 3 3 4 7

4. Les Corts 0 4 3 4

5. Sarrià-SantGervasi 2 6 13 12

6. Gràcia 1 3 4 5
7. Horta-Guinardó 1 3 1 1

8. Nou Barris 1 1 2 2

9. SantAndreu o 1 4 3
10. Sant Martí 2 14 5 3

Total Barcelona 28 63 77 81

segons preu de lloguer (ptes./m') (1r. semestre 1992)

2
18

1

1
7

8

1
0

1
1

0
12

1

2
6

3
0

1

O
O

1

9

0
1

8
0
1

1
1

0

40 25 22

4 0
13 17

1 0
2 5
6 5

1 1
1 1

0 0
0 1

1 0

29 30

36
171

20

22
65

26
10

8
11

26

395

Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons grandària (m2) (1r. semestre 1992)

8 71. Ciutat Vella 0 10

2. Eixample 7 33 49 24

3. Sants-Montjuïc 0 7 8 1

4. Les Corts 0 8 7 4

5. Sarrià-Sant Gervasi 0 13 23 13

6. Gràcia 0 8 8 2

7. Horta-Guinardó 0 4 4 1

8. Nou Barris 0 3 3 1

9. SantAndreu O 6 3 1

10. SantMartí O 3 7 3

Total Barcelona 7 95 120 57

5

18
1

1

5
1
1

1

0
2

4

20
2

2
7

2
0

0

0
5

1

8
O

O
2

2

O
O
O

35 42 14

0 1
5 7

1 0

0 0
1 1

3 0
0 0

0 0

0 1

2 3

12 13

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

36
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20
22
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26

10

8
11

26

395

En relació amb un any abans, hom pot parlar d'un augmentmitjà
dels preus de lloguer lleument per sobre del 10 per cent. Aquest
augment és imputable a la modernització experimentada pel parc
d'oficines en els darrersmesos.

En el quadre adjunt es pot veure l'evolució de la distribució
percentual del nombre de contractes, on destaca clarament un

desplaçament del gruix dels contractes cap als intervals de preu
més elevats. Òbviament una part d'aquest desplaçament ve de

terminatper un efecte monetari.A grans trets, però, la forta dis

minució del nombre de contractes amb un preu de lloguermen
sual inferior a les 750 ptes./m2 s'ha vist compensada, en bona

mesura, per l'increment en l'esglaó superior de preus. No es pot
considerar aliè a aquest fet—ans al contrari— el procés, ja co

mentat en anteriors edicions de la publicació, de modernització i
renovació que ha experimentat el sostre destinat a activitats ter
ciàries i la creixent sortida al mercat de promocions de nova

construcció. Aquest increment de l'oferta i la renovació d'una
part de l'existent va deixant fora del mercat unapart del sostre
que, per antiguitat o mancances de localització o serveis, se situa
va en els nivells inferiors de preus.
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A grans trets, sobre la base de totes les observacions analitza
des, hom pot parlar d'una mena de «local tipus» que vindria a re

sumir aquella tipologia de local que més s'ha contractat en el pe
ríode analitzat; es tractaria d'un local de 61 a 90 m2 de superfície
contractada a un preu que oscil.la de les 1.000 a les 1.250 ptes./m2.
Ara bé, si ens apropem a les dades mitjanes, veiem com aquestes
són lleugerament superiors a les dadesmodals, ja que lamitjana
obtinguda és un local de gairebé 110 m2 contractat a poc més de
1.300 ptes./m2. Aquestes desviacions entre la moda i lamitjana
s'expliquen per la dispersió en els intervals superiors, tant de
preus com de superfície. En relació amb les dades corresponents
a un any enrera, mentre que la superfície mitjana s'ha mantingut
en uns nivells similars, el preu ha experimentat un augment lleu
gerament superior al de PIPC.

Hi ha una notable concentració territorial dels locals llogats;
L'Eixample i Sarrià-San Gervasi apleguen el seixanta per cent
del conjunt de contractes registrats.

Una distribució espacial dels locals d'oficines i similars llogats
a Barcelona mostra la típica concentració d'aquests tipus d'ofer
ta. Ara bé, un mínim coneixement de la ciutat ja dóna una idea
de l'existència de certs barris que són gairebé exclusivament resi
dencials i d'altres on confraternitzen activitats residencials, ter
ciàries i/o industrials. Justament per aquest motiu, aquesta con

centració a què al.ludíem es reflecteix de manera natural en la
trama urbana; en concret, gairebé la meitat dels contractes regis
trats durant elprimer semestre d'enguany es refereixen a locals

que es localitzen només a tres barris: la Dreta i l'Esquerra de
l'Eixample i Sant Gervasi. De la resta dels 38 barris—o zones es

tadístiques— de la ciutat, només set tenen una aportació relle



Mitjanes de preus de lloguer de locals d'oficines i similars. Distribució per barris ( r. semestre 191)2)

Intervals de preus (ptes./m2)
EJ sense oferta significativa
El entre 501 i 750
[ffi entre 751 i 1.000

Il• entre 1.001 i 1.250
• entre 1.251 i 1.500
•més de 1.500

1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. Sant Antoni
2.2. Esquerra Eixample
2.3. Dreta Eixample
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família
3.1. PobleSec
3.2. Montjuïc
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la Guatlla
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sants

4.1. Les Corts
4.2. Pedtalbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià
5.3. Vallvidrera-Les Planes
6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó
7.2. Horta
7.3. Vall d'Hebron
8.1. Vilapicina-Turó de la Peira
8.2. Roquetes-Verdum
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona

9.1. Sagrera
9.2. Congrés
9.3. Sant Andreu
9.4. Bon Pastor
9.5. Trinitat Vella

10.1. Fort Pius
10.2. Poblenou
10.3. Barri Besòs
10.4. Clot
10.5. Vemeda

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona.

vant. D'aquests, amb l'excepció delPoblenou, tots són contigus
als tres esmentats anteriorment. Per districtes, l'Eixample, tal
com es pot esperar de la seva especialització terciària, concentra
més del 40 per cent dels contractes de lloguer registrats.

Els barris amb una participació relativa més rellevant són alhora
els que registren un preu/m2 superior.

Si aprofundim en aquest nivell d'anàlisi, veiem com, pel que fa
als preus de lloguer declarats, als barris on hi ha una major con
centració de contractes se supera àmpliament—en més d'un 10
per cent— laxifra obtinguda com a mitjana de la ciutat, i que se
situa a l'entorn de les 1.300 ptes/m2. En tot cas, coma districte, és
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Principals activitats a desenvolupar
als locals d'oficines i similars llogats
a Barcelona (1r. semestre 1992)

Vendes (7,2 `1/0)
Magatzems (2,7 %)

Serveis a

les empreses (21,2 %)

despatxos

Indústries
i tallers (4,5 °/0)

Serveis al
consumidor (16,2 °A))

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de la Propietat
Urbanade Barcelona.
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a les Corts on s'assoleix un preu/m2més elevat —superior a les
1.850 ptes./m2. Contràriament, les zonesmés perifèriques i allu
nyades del CBD són les que concentren els locals d'oficines i si
milars amb un preu clarament inferior a lamitjana—fins a un

cinquanta per cent. Això mostra unapolaritat molt marcada que,
com hem comentat anteriorment, diferencia clarament dues es

tructures urbanes en funció de la seva especialització productiva.

En aquest sentit, amb les dades dels contractes registrats du
rant el primer semestre d'enguay s'ha pogut realitzar una anàlisi
més acurada que ens permet una aproximació als preus per acti
vitats desenvolupades.Hem agregat lamostra de contractes re
gistrats en dos grans grups: un primer amb els locals destinats ex

clusivament a oficines i despatxos professionals, i un segon amb
els locals destinats a la resta d'activitats declarades. Per aquestes
dues categories hem obtingut, com era d'esperar, dues mitjanes
de preus clarament diferenciades que s'allunyen per cada extrem
de la mitjana global de la ciutat: en el primer cas el preu obtingut
és de gairebé 1.500 ptes.1m2, i en el segon és un xic inferior a les
900 ptes./m2. En successives anàlisis —si lamostra ho permet
seguirem l'evolució dels preus de totes dues categories.

Si insistim en l'anàlisi de la grandària dels locals llogats, aques
ta ofereix una concentració superior a la dels preus. A banda dels
locals moltpetits —menys de 30 m2— que tenen una representa
ció insignificant, ja hem vist anteriorment que més de lameitat
dels locals disposa d'una superfície de 31 a 90 m2. Territorial
ment, del conjunt de contractes registrats, hi ha tres districtes que
superen lagrandària mitjana de laciutat—a l'entorn dels 110

i que són l'Eixample, Gràcia i Poblenou. En l'extrem opo
sat, els locals llogats a Horta-Guinardó i a Nou Barris tenen la
superfície mitjana inferior a la del conjunt de la ciutat; alhora
ambdós districtes són els que tenen una participació relativa infe
rior, ja que entre tots dos no arriben al cinc per cent del total dels
contractes registrats. Per barris, la Dreta i l'Esquerra de l'Eixam

ple són, dels que realitzen una aportació relativa significativa, els
que disposen d'una grandària mitjana superior. Això és producte,
sens dubte, de la superior grandària del parc dels pisos de l'Ei

xample en relació amb els de la resta de la ciutat.

Una distribució dels locals contractats per activitats ofereix
unaperspectiva un xic diferent a la corresponent a anys ante

riors. Això es pot concretar en una pèrdua de pes relatiu dels lo
cals destinats a Oficines i despatxos de laqual ha sortit beneficia
da la categoria de Serveis a les empreses, en concret,mentre que
en relació amb la distribució per activitats de l'any 1981 el primer
grup ha perdut aproximadament quinze punts percentuals, el se
gon n'ha guanyat dotze. Si ens remuntem a les xifres de tres anys
enrera, aquestes diferències encara s'accentuenmés. Pel que fa a

la resta de categories, hompot parlar d'un certmanteniment del
seu pes relatiu.



VI. Ocupació





Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (°/0)

r„`" ,

erip(te
rovíncia de

cO9Pa atalun

31-X11-1987 16,3 19,3 18,3 20,9
31-XII-1988 13,7 16,0 15,2 18,8
31-XII-1989 9,9 12,0 11,6 16,2

31-111-1990 9,6 11,7 11,3 16,1
30-V1-1990 9,0 10,8 10,2 15,3
30-IX-1990 9,4 11,2 10,6 15,3
31-XII-1990 9,2 11,3 10,9 15,6

31-111-1991 9,4 11,4 11,0 15,6
30-V1-1991 9,1 10,7 10,2 14,8
30-IX-1991 9,2 11,2 10,7 15,0
31-X11-1991 9,4 11,0 10,7 15,4

31-111-1992 9,5 11,0 10,5 15,4
30-V1-1992 9,0 10,4 9,7 14,4

Font: Direcció General d'Ocupació de laGeneralitat de Catalunya i elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquestade Població Activa pera la provínciade Barcelona, del nombre
d'aturats registrats a l'INEM a Barcelona ide la població estimada per Barcelona.Economia, apartir de la nova sèrie homogènia.

Atur registrat a Barcelona
Variacio iriaci
30-VI-1992/ 30-VI-1992/

30-VI-1990 30-VI-1991 31-111-1992 30-V1-199 , 31-111-1992 30-V14491
Atur total registrat 64.669 64.320 66.076 62.680 -5,1 -2,5

Atur masculí 25.745 25.812 28.536 27.513 -3,6 6,6
Atur femení 38.924 38.508 37.540 35.167 -6,3 -8,7
Atur juvenil (16-24 anys) 12.532 13.196 13.521 11.850 -12,4 -10,2

Distribució sectorial:

-Agricultura 118 91 89 80 -10,1 -12,1
-Indústria 23.502 22.836 22.717 21.861 -3,8 -4,3
-Construcció 2.594 2.683 3.374 3.540 4,9 31,9
-Serveis 31.738 33.201 35.500 33.436 -5,8 0,7
-Sense ocupació anterior 6.717 5.509 4.396 3.763 -14,4 -31,7

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB. Apartir de gener de 1991, les dades són facilitades per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic iSocial
de l'Ajuntament de Barcelona.

El nombre d'aturats assoleix el nivell més baix dels darrers anys,
però la taxa d'atur es resisteix a baixar per sota del 9 per cent.

En acabar el segon trimestre d'enguany, el nombre d'aturats
registrats a les oficines de l'INEMera de 62.680 persones. Aquest
total representa el nivell més baix dels darrers anys -únicament
a juliol de l'any passat s'assolí un nivell similar- i correspon en

gran part al moment d'excepció que vivia Barcelona setmanes

abans dels JocsOlímpics. Toti que ja tradicionalment en iniciar
se l'estiu el nombre d'aturats disminueix notòriament per la con
tractació temporal que genera el període de vacances, enguany la
tendència -malgrat que la conjuntura no fos tant favorable a ni
vell espanyol i fins i tot a nivell de laCE- s'ha vist reforçada
amb motiu dels Jocs.

Tanmateix, el ritme d'activitat que es vivia al segon trimestre
en alguns sectors no ha estat tan espectacular com es creia mesos

abans i la prova és que, tot i que el nombre d'aturats ha disminuït
considerablement en relació amb el trimestre anterior i en relació
amb un any enrera, si analitzem l'evolució de la població activa i
ocupada, veiem que la reducció de l'atur ha vingut pel cantó de la
població activa, que és inferior en prop de tresmil persones en
relació amb la de març i en quinzemil amb la d'un any enrera,
mentre que la població ocupada és a un nivell similar del primer
trimestre.
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Distribució de l'atur total per sexes

milers de persones

150

125

100

75

5()

25

31.12.86 31.12.87 31.12.88 31.12.89 31.12.90 31.12.91 30.06.92

Homes Dones

Amb això tenim que la taxa d'atur registrat a Barcelona se si
tua al 9 per cent, però es resisteix a baixar per sota d'aquest ni
vell. Per al conjuntde Catalunya, ha estat el primer cop dels dar
rers quinze anys en què ha baixat dels dos dígits. A Espanya, ha
assolit també mínims històrics amb un 14,4 per cent. Toti aques
tes bones dades, no hem d'oblidar que elmes de juny correspon a

un període de nova contractació de cara a l'estiu, com tampoc no

es pot oblidar la conjuntura desfavorable que es preveu per als
propers mesos, un cop acabats els esdeveniments excepcionals
del 1992.

Disminueix l'aturjuvenil i femení. Persectors, l'evolució més
negativa correspon a la construcció, compensada per la reducció
del nombre d'aturats senseocupació anterior.

Si diferenciem per sexes i per edat, la reducció de l'atur s'ha
produït de forma rellevant al collectiu de joves de 16 a 24 anys,
on ha davallatmés d'un deu per cent en relació amb l'any ante
rior, seguit de les dones, amb una disminució propera al nou per
cent, també sobre un any abans. Contràriament, al collectiumas
culi ha augmentat un 6,6 per cent. Aquests comportaments dife
rents posen de relleu l'augment de la precarietat del món del tre
ball —substitució de gent gran amb contractes indefinits per
joves amb contractes eventuals— i un cert desànim per part de
les dones davant les creixents dificultats per aconseguir una feina
fora de l'economia submergida.
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Distribució de l'atur total segons intervals d'edat

(%)
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16-24 anys 1-125-39 anys Esi 40-54 anys + 55 anys

Per sectors, l'atur continua afectant de forma significativa la
construcció, amb un 32 per cent més d'aturats que fa un any. Ób
viament, l'acabament de les grans obres d'infrastructura i els ni
vells en què s'ha situat la construcció residencial ja feien preveu
reun impacte d'aquest signe. Per altra banda, a la indústria el
nombre d'aturats es continua mantenint a la baixa—no així a
d'altres àmbits territorials fora de la ciutat—mentre que als ser

veis s'ha frenat l'augment d'aturats i se situa a un nivell proper al
d'un any enrera. El col.lectiu d'aturats sense ocupació anterior
continua essent cada cop més reduït, com a conseqüència de la

precarietat i la rotació dels llocs de treball, que permet obtenir
amb relativa facilitat un primer lloc de treball, però no demante
nir-lo.

El nou decret fa reduir les altes i baixes a les oficines de l'INEM,
però també disminueix el nombre de contractes.

El que sí que ha causat un efecte immediat és el noudecret so
bre prestacions icontractació, que entrà en vigor a principi d'a
bril.Així, en establir la durada mínima dels contractes temporals
en un any, ha fet que el nombre d'altes i baixes registrades a les
oficines de l'INEM hagi estat sensiblement inferior al de trimes
tres anteriors. Tanmateix, en alguns casos s'ha recorregut a altres
tipus de contractació temporal com ara les modalitats per obra o
servei i en menormesura als eventuals per causes de la produc
ció. Tots dos són tipus que permeten unadurada inferior a un
any.

Si bé, com hem comentat, l'atur registrat disminueix en relació
amb un any enrera i amb el primer trimestre, també ho fan les
collocacions. Segons les dades de l'INEM, el nombre de contrac

tes registrats al segon trimestre és quasi igual al del mateix perío
de de l'any passat, però un 7,6 per cent inferior al del primer tri
mestre. Toti que ambdós períodes no són homogenis, el cert és
que durant els darrers anys, havia augmentat el nombre de con
tractacions de cara a l'estiu.



Contractacions registradcs a Barcelona

Variació

Altes demandes d'ocupació 37.459 52.044 54.648 45.347 -17,0 -12,9
Baixes demandes d'ocupació 40.432 51.966 50.883 46.723 -8,2 -10,1
Altes llocs de treball oferts 5.497 4.558 3.063 2.943 -3,9 -35,4

Contractes de treball registrats 84.071 92.377 100.062 92.491 -7,6 0,1
- acollits a mesures de foment 42.454 44.971 48.402 38.132 -21,2 -15,2
- no acollits a mesures de foment 41.617 47.406 51.660 54.359 5,2 14,7

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 72 78 82 62 -24,4 -20,5

Indústria 8.876 8.396 8.689 6.316 -27,3 -24,8
Construcció 2.493 2.581 2.181 1.206 -44,7 -53,3
Serveis 31.013 33.916 37.450 30.548 -18,4 -9,9

- Per sexes: Homes 23.542 24.392 26.160 19.943 -23,8 -18,2
Dones 18.912 20.579 22.242 18.189 -18,2 -11,6

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'EconomiaAplicada de la UAB. A partir de gener de 1991, les dades són facilitades per l'Àrea de Desenvolupamen Econòmic iSocial
de l'Ajuntament de Barcelona.

Actius iocupats estimats a Barcelona
(sèrie homogènia)

ctius* Ocupats*
31-XII-1986 692.336 566.642 125.694
31-XII-1987 725.002 606.600 118.402
31-XII-1988 708.650 611.573 97.077
31-XII-1989 712.464 641.822 70.642

31-111-1990 710.400 642.202 68.198
30-VI-1990 720.510 655.841 64.669
30-IX-1990 714.622 647.759 66.863
31-XII-1990 717.111 650.873 66.238

31-111-1991 708.711 642.361 66.350
30-VI-1991 710.585 646.265 64.320
30-IX-1991 718.985 652.700 66.285
31-XII-1991 706.710 640.415 66.295

31-111-1992 698.467 632.391 66.076
30-VI-1992 695.620 632.940 62.680

* Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat el totald'aturats registrats
a les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa pera la
provínciade Barcelona i de la nova estimaciópoblacional de Barcelona.Economia.

Si diferenciem per tipus de contractació, s'hamantingut en
aquest segon trimestre la importància dels contractes no acollits a
mesures de foment en comparació amb els que sí que ho estan.
D'entre els acollits -un 41 per cent del total-, aquests s'han di
rigit a parts molt iguals entre homes i dones, quan històricament
els homes n'eren els principals afavorits. Contràriament, l'atur
masculí ha augmentat -sempre comparat amb ara fa un any-,
en part també per la forta davallada de les contractacions acolli
des a mesures de foment a la indústria i a la construcció, sectors
on majoritàriament hi treballen homes.
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Monografia
El mercat de l'habitatge com a factor
incentivador de l'emigració.
El cas de Barcelona*

* Aquest article és unresumde l'estudi que amb el mateix títol i sota la direcció tècnica

d'Assumpta Jané iPilar Garcia Almirall, va realitzar el Centre de Política del Sòl iValora
cions de la U.P.C.per a PÁrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntamentde Barcelona.





El mercat de l'habitatge com a factor incentivador de l'emigració
En termes de població, la dècada dels vuitanta s'ha caracterit

zat a Barcelona per la creixent pèrdua de residents, especialment
per la via del saldo migratori. Si Barcelona, i per extensió, la seva

àreametropolitana, fou durant dècades terrad'acollida de perso
nes emigrants de la resta de l'Estat, amb la crisi econòmica de
mitjans dels setanta, aquests fluxos s'han invertit. Anyrera any, i
amb més intensitat arran de la represa econòmica iniciada amit
jans dels vuitanta, però per motius diferents que s'especifiquen
més endavant el nombre de residents que deixen la ciutat és su
perior al d'aquells que s'hi instal.len provinents de fora.

Per intentar conèixer millor aquest fenomen de l'emigració de
laciutat i especialment les causes que l'han accelerat en els dar
rers anys, l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de
Barcelona va encarregar al Centre de Política del Sòl i Valora
cions de la Universitat Politècnica de Catalunya, un estudi sobre
les causes i característiques de l'emigració de Barcelona, incidint
especialment en l'anàlisi delmercat de l'habitatge com a factor
incentivador de l'emigració. Especialment d'aquella que s'ha reu
bicat a la resta de laprovíncia.

Tanmateix, l'evolució del corrent emigratori d'ençà el 1988
—un cop acabat el treball de camp d'aquest estudi— sembla que
ha confirmat plenament la idea inicial sobre el creixent protago
nisme de l'habitatge coma factor incentivador de l'emigració.
Qüestions com ara l'escassa adaptació entre l'oferta i la demanda
de sostre residencial nou existent i previst a Barcelona, a més de
l'augment espectacular que ha experimentat en els darrers anys
eldiferencial de la relació qualitat-preu entre l'oferta de la ciutat
i l'existent a la resta de l'àrea metropolitana són factors que po
den explicar unabona part de l'augment dels fluxos de sortida de
residents cap a municipis de l'entorn. En tot cas, fer extensibles
almoment actual uns resultats referits explícitament a un període
de plena eufòria econòmica no deixa d'ésser unahipòtesi de tre
ball, recolzada —això sí— en estudis de demanda recents.

L'objectiu de l'estudi és esbrinar les causes de l'emigració i de
l'elecció delsmunicipis on els barcelonins van a residir, la vincu
lació que aquesta decisió té amb la recerca de l'habitatge, així
com aprofundir en les característiques sócio-econòmiques dels

que traslladen la seva residència fora de Barcelona.

El treball s'ha estructurat en tres anàlisis diferents i comple
mentàries:

— Anàlisi de les característiques i motivacions dels emigrants ac

tuals, diferenciant els que es dirigeixen a laprovíncia dels que
marxen fora d'aquesta. Es va efectuar una enquesta familiar a
1.476 persones en elmoment que es donaven de baixa del pa
dró d'Habitatges de Barcelona. L'enquesta es va fer l'estiu del
1988.

— Anàlisi de les característiques, motivacions i grau de vincula
ció de base diària i periòdica amb Barcelona de l'emigrant
consolidat, també anomenat suburbanita. Esvan enquestar
802 famílies —2.694 persones— que varen marxar de Barcelo
na entre el anys 1984 i 1987. Es va fer unamostra representati
va dels 27 municipis amb un major flux de barcelonins.

—A partir d'aquesta darrera mostra, es va realitzar l'anàlisi del
perfil de l'emigrant. Característiques i diferenciacions delmer
cat de l'habitatge de Barcelona i dels municipis de la província
on es traslladen els fluxos més intensos d'emigrants.

Com a síntesi del treball, l'equip investigador ha fet un estudi

dels diferents perfils tipus de l'emigrant barceloní sobre la base

de la informació obtinguda de l'anàlisi de l'emigrant consolidat.
La metodologia emprada ha consistit en seleccionar unes varia
bles explicatives —tipologia i característiques de l'habitatge, ni
vell sócio-professional del cap de familia, àrea de residència esco

Ilida i motiu principal del canvi de residència. Hom ha aplicat una
anàlisi de correspondència múltiples (ACM). Aquesta tècnica es

basa en els càlculs d'ajust, que essencialment recorren a l'àlgebra
lineal, i mitjançant els quals s'obtenen les representacions gràfi
ques dels individus en un espai factorial. Tot i que les representa
cions obtingudes amb l'ACM defineixen clarament els trets ca

racterístics de la mostra, hom ha sintetitzat els resultats en

diferents grups representatius del total, obtenint sis perfils ben
diferenciats.

87



Motiu principal d'emigració de Barcelona segons
l'àrea de destinació (%)

Habitatge 31 6
Qualitat de vida i medi ambient 12 3
Almunicipi de la parella 18 9

Proximitat i motius familiars 11 17

Motius personals varis 11 10

Motius de treball 16 46
Retorn al lloc d'origen 1 9

Total 100,– 100,–

Emigració a laprovíncia de Barcelona

En analitzar els resultats de l'enquesta sobre l'emigrant actual,
veiem que predomina lamobilitat intraprovincial, és a dir un 55
per cent de lapoblació enquestada es trasllada a un municipi de
la pròpia província. El fet de no trobar a Barcelona un habitatge
adequat a les necessitats i possibilitats de la família destaca coma

motiu principal de gairebé una tercera part de les famílies en

questades, seguit de la recerca d'una millora en la qualitat de
vida —un 12 per cent. Per tant, gairebé la meitat de les famílies
marxa de la ciutat per unamanca d'adeqüació de l'oferta a les se
ves necessitats.

L'elevada relació preu/qualitat de l'oferta residencial de la ciu
tat és l'aspecte més rellevant adduït pels enquestats, així com
l'escassa varietat de tipologies. Això denota una demanda dis
conforme amb una oferta excessivament rígida i molt clarament

dirigida a uns sectors determinats, deixant de banda a un ampli
ventall de la demanda potencial. En definitiva, s'accentuen les di
ferències entre aquesta demanda i la solvent.

Marxar a residir al municipi de laparella és la causa principal
esmentada per un 18 per cent de lamostra. Cal assenyalar que en

un 80 per cent d'aquests casos, donen com a segon motiu de la

seva marxa de la ciutat haver trobat una oferta d'habitatge més

adequada a les seves possibilitats.

Finalment, la proximitat i els diversos motius relacionats amb
la famfiia—amb l'excepció del que s'acaba d'esmentar— així
comels motius personals, tenen una incidència secundària en la
decisió de canviar de municipi de residència. Això trenca amb

l'hipótesi inicial en què el retorn al lloc d'origen semblava que
havia de tenir un protagonisme rellevant, especialment entre la
població de més edat. El fet de tenir la vida resolta a Barcelona i
la resistència a allunyar-se dels fills potencia el manteniment de
l'actual residència.
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Comparació dels motius d'emigració intraprovincial

Habitatge

Municipi parella

Familiars i personals

Treball

Qualitat de vida

Retorn lloc origen

miime~•

0 10% 20% 30%

Emigrants actuals = Emigrants consolidats

Quant a l'àrea de destí, es diversifica entre els diferents muni
cipis de l'entorn metropolità. Resulten més atractius els que es

tan més pròxims a laciutat i que, per tant, disposen d'unamillor
comunicació i accessibilitat.

Els joves són els principals protagonistes de les emigracions in
traprovincials. Prop de les dues terceres parts dels emigrants
—un 64 per cent— són menors de 35 anys, i gairebé un 40 per
cent té entre 20 i 34 anys, percentatgesmolt superiors als de la
població resident a Barcelona —un 47 i un 21 per centrespecti
vament. Els jubilats esmouen poc, bàsicament a causa de l'esta

bilitat de la seva situació personal. L'èxode dels joves contribueix
a l'envelliment de la piràmide d'edats de Barcelona, ja que la
seva marxa comporta també la de la seva família—actual i futu
ra— i, per tant, potencia el creixement vegetatiu negatiu. Una de
les conseqüències de l'emigració dels joves és que se'n va un ele
vat percentatge de població ocupada. No obstant això, no es de
tecta una marxa important de desocupats. Sembla, doncs, que les
expectatives de treball fora de Barcelona no són superiors a les
existents a la ciutat.

A causa de l'elevat percentatge d'emigrants que romanen a la
província i que treballen a Barcelona, es constata un fort incre
ment de la mobilitat de base diària. En analitzar el comporta
ment d'aquestes famílies, veiem que ésmés decisiu el fet de tro
bar un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats que
els inconvenients que es deriven dels desplaçaments quotidians
residència-treball i que, en general, no afecten tots elsmembres
de la família.

Quant a l'habitatge, cal remarcar l'acusada tendència a triar ti
pologies de baixa densitat, unifamiliars afilades o adossades, amb
un alt nivell qualitatiu i de serveis. S'estableix una certa correla
ció entre el nivell sócio-professional i la tipologia escollida. L'ha
bitatge de baixa densitat es relaciona amb una capacitat de des
pesa determinada, associada a un nivell sócio-professional elevat
—els tècnics i els professionals liberals representen un elevat per
centatge dels que opten per habitatges aïllats o en filera—,men
tre que els plurifamiliars en bloc o entre mitgeres són els més re
presentatius dels obrers, ja que acostumen a ser més assequibles.



Àrea de residència segons el motiu principal d'elecció ("/0 famílies)
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Motius:
a. Proximitat imotius familiars
b. Preu habitatge

. Conversió segonaen primera residència
d. Altres motius habitatge
e. TranquiHitat iqualitat ambiental
f. Proximitat lloc de treball

g. Altres motius treball
h. Municipi parella
i. Bona comunicació amb Barcelona

j. Altres motius personals

Àrees de residència:
1. L'Hospitalet
2. Esplugues-Sant Just
3. Sant Cugat
4. Barberà-Cerdanyola-Rubí
5. Montcada-Santa Perpètua
6. Santa Coloma G.-SantAdrià B
7. Badalona
8. Cornellà-El Prat-Sant Boi
9. Corbera-Lliçà-Palau-Sant Quirze
10. Sabadell
11. Granollers
12. Alella-Masnou-Premià M.-Vilassar
13. Castelldefels-Sitges

Font: Elaboració pròpia (CPSV) sobre la base de les dades obtingudesde l'enquesta.

Emigració fora de la província

Pel que fa als que emigren fora de laprovíncia, els motius rela
cionats amb el treball—proximitat, recerca o millora— són la
raó principal—un 46 per cent de la mostra. Els motius familiars i

personals—en total un 36 per cent— són també molt importants.
La incidència de l'habitatge i laqualitat ambiental és—comera

d'esperar—molt poc rellevant.Destaquen les comarques gironi
nes com a principal focus d'atracció on més d'un 60 per cent de
les famílies que s'hi traslladen ho fan per motius de feina vincu
lats al creixement econòmic que en elles es desenvolupa. Seguei
xen en importància les comarques de Tarragona i la província de
Madrid. Andalusia destaca com la primera Comunitat Autònoma
espanyola receptora en nombre d'emigrants barcelonins.

Quant a l'edat, el 59 per cent dels que traslladen la seva resi
dència fora de laprovíncia són menors de 35 anys i un 28 per cent
tenen entre 20 i 34 anys. En relació amb els emigrants a la pro
víncia, s'observa una major presència de persones de menys de
20 anys i d'entre 35 i 49 anys, símptoma de que afecta especial
ment a famílies ja consolidades i amb fills en edat escolar,mentre
que l'emigració a la província afectaria a parelles joves.

L'emigració intraprovincial del període 1984-1987

En segon lloc, parlarem dels resultats de l'enquesta als subur
banites. Lesmotivacions de les persones que van marxar de Bar
celona entre 1984 i 1987 cap als municipis de la província, així
com les seves característiques sócio-econòmiques, són similars a

les detectades en els emigrants actuals.

Gairebé un 30 per cent de les famílies enquestades van emigrar
permotius relacionats amb l'habitatge i un 17 per cent ho va fer

per millorar la qualitat de vida i l'entorn ambiental. Si es compa
ren aquestes respostes amb les dels emigrants actuals, s'observa
que laproblemàtica de l'habitatge esmanté com el primermotiu
mentre on sí sembla que s'ha avançat és en laqualitat de vida, ja
que el percentatge de famílies que se'n van de la ciutat per aquest
motiu tendeix a disminuir.

La recerca del primer habitatge —un 12 per cent— és una altra
de les raons adduïdes de forma encoberta, bàsicament pels joves,
ja que, quan responen com a causaprincipal el fet d'anar a residir
al municipi de la parella, donen com a segona raó l'habitatge. Un
11 per cent dels emigrants consolidats van marxar per apropar-se
al lloc de treball, especialment pel que fa a les àrees més allunya
des de Barcelona. Quasi un 7 per cent ho van fer en considerar
Barcelona com unaciutat cara. De la resta en destaquen les
raons personals, familiars o per altres motius relacionats amb el
treball. El percentatge dels que marxen per retornar al lloc d'ori
gen continua sent poc significatiu.

Elsmotius d'elecció del nou municipi i els de l'emigració estan
estretament lligats. Així, les àrees amb habitatges de preus més

assequibles foren escollides bàsicament per aquesta raó. Aquest
és el cas dels municipis de l'àrea del Besòs, especialment Santa
Coloma de Gramenet i Sant Adrià amb un 28 per cent de les fa
mílies. La recerca de qualitat ambiental i tradició d'estiueig, la
tranquilitat i la conversió de segona residència en primera hi te
nen força pes. Castelldefels i Alella en són dos exemples. A les
àrees més llunyanes s'hi traslladen per raons vinculades al treball.
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Un 67 per cent dels suburbanites tenen menys de 35 anys. El
nivell d'ocupació entre els emigrants consolidats és superior al
dels residents —un 43 per cent versus d'un 31 per cent. La des
ocupació té poca incidència. Quant als grups professionals, els di
rectius i tècnics representen un 34 per cent i els obrers i adminis
tratius un 56 per cent. Es remarcauna similitud entre els

emigrants consolidats i els actuals.

Més de la meitat dels treballadors —un 67 per cent— es des
placen diàriament fora del municipi de residència per anar a tre
ballar. Malgrat l'elevat grau demobilitat, només un 2 per cent de
la mostra declara que s'ha desplaçat de residència per apropar-se
al lloc de treball. Un 56 per cent segueix vinculat a Barcelona per
raons laborals is'hi desplaça diàriament, per tant, en són ciuta
dans «de dia», alhora que són ciutadans «de nit» delmunicipi on
tenen l'habitatge.
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A més de les relacions laborals, el lleure i l'equipament perso
nal són les activitats periòdiques que més es van a cercar al cen

tre metropolità. En considerar globalment el comportament dels
suburbanites, veiem que la compra de productes d'ús quotidià
com l'alimentació es realitza principalment a l'actual àrea de resi
dència.No obstant això, el pes de Barcelona es denota com lloc
de compra pel que fa als equipaments personals, de la llar o del
lleure.De fet, la proximitat territorial, el tipus de producte i
l'oferta de la nova àrea de residència són elements fonamentals
per a la determinació del grau de relació amb el centre metropo
lità.

S'aprecia una forta correlació entre l'àrea de residència, el ni
vell sócio-econòmic de la família i la tipologia i qualitat de l'habi
tatge. La major part dels professionals liberals, directius, tècnics i

quadres intermitjos es concentra a l'entorn de municipis com
Alella o Sant Cugat, on es donen els percentatges més elevats
d'habitatges unifamiliars aïllats o adossats amb un alt nivell qua
litatiu de serveis. Per contra, a les àrees de Barberà del Vallès,
Santa Coloma de Gramenet o l'Hospitalet s'hi dirigeixen les fa

mílies amb més baix nivell de recursos. L'oferta d'habitatges és,
en general, de qualitatmitjana o baixa, de reduïdes dimensions i
escàs nivell de serveis, situats prioritàriament en edificis plurifa
miliars.

En comparar les característiques qualitatives del nouhabitatge
en relació amb l'anterior, s'aprecia, en general, una tendència a

una millora quantitativa i qualitativa. Resulta doncs previsible,
que un dels factors determinants del canvi de residència hagi es
tat la diversitat de possibilitats de l'oferta a la conurbació, ja sigui
en aconseguir tipologies de més baixa densitat o amb una relació
qualitat/preu més ajustada.



Àrees de nova residència dels emigrants

1. Barcelona

2. Resta MMAMB*
3. Resta comarques

* MMAMB: Mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (a efectes
comparatius s'hi ha inclós Sant Cugat, Tiana iSanta Coloma de Cervelló).

Font: Elaboració pròpia (CPSV) sobre la base de les dades obtingudes a l'enquesta.

Mercat de l'habitatge

Com a tercerpunt, considerarem el mercat de l'habitatge a la
conurbació de Barcelona. L'habitatge condiciona molt directa
ment la marxa de la població barcelonina com a conseqüència de
la ja esmentada rigidesa de l'oferta en el mercat i de l'alt nivell de
preus.

En estudiar elmercat de l'habitatge a la conurbació de Barce
lona es denota una clara segmentació dels municipis. Per una
banda, els que gaudeixen d'una bona qualitat ambiental, a més
d'una àmplia oferta d'habitatge unifamiliar, sovint de qualitat,
amb preus situats a la banda alta. Per l'altra, trobem els munici
pis que ofereixen un preu d'habitatge moderat amb unes caracte

rístiques constructives mitjanes en un entorn urbà amb menys
qualitat ambiental.

Considerant com a variable el nivell sócio-professional, la de
manda que es desplaça cap als municipis de la conurbació presen
ta dos perfils ben diferenciats: l'un constituït pels directius, pro
fessionals liberals i tècnics superiors imitjans i l'altre format per
categories professionals menys qualificades, bàsicament per
obrers.

Aquesta diferència es fa palesa en estudiar la tipologia de l'ha
bitatge i, més concretament, el nivell qualitatiu. Així, elprimer
grup tendeix a escollir o bé la tipologia unifamiliar—tant adossa
da com aïllada— o elbloc plurifamiliar dotat d'un alt nivell de
serveis —jardíi aparcaments. Aquests tipus d'habitatges se si
tuen principalment a Sant Cugat, Alella, Castelldefels, Vilassar
de Mar o Corbera. Pel que fa al segon grup, i en relació amb el
cost estimat delnouhabitatge i el nivell de qualitat, hi ha una for
ta gradació de valors que varia en funció del submercat específic
al què es dirigeix la demanda—nova planta o segona mà— i de
les característiques delmunicipi, ja que és determinant l'entorn
ambiental i laproximitat i accessibilitat a Barcelona. No obstant
això, ambdós grups tendeixen a dirigir-se bàsicament a edificis de

Grans àrees de nova residència

persones ("/0)
total

faintlies (Y0)
M.M.M.* 41 45

Regió I (exclòs M.M.M.) 55 51
Reste Província 4 4

Total 100,- 100,-
Mancomunitat de municipis metropolitans (a efectescomparatius, s'hiha inclós Sant Cugat
Tiana iSanta Coloma de Cervelló).

Font: Elaboració pròpia(CPSV) sobre la base de lesdades obtingudesde l'enquesta.

segona mà, excepte en els municipis en què predomina la
nova planta —Alella, Corbera, Mollet i Palau de Plegamans.
En comparar els mercats residencials de Barcelona amb els de

la conurbació, i tenint en compte submercats relativament equi
valents a nivell d'antiguitat i de localització, es palesa que els va
lors dels habitatges són tendencialment més baixos alsmunicipis
que a la gran ciutat. Cal remarcar que els habitatges dels munici
pis de la conurbació gaudeixen d'un millor nivell qualitatiu i de
dotacions, elque significa a més d'un estalvi econòmic important
entrar en un tipus d'oferta més àmplia i, per tant, tenir més possi
bilitats de trobar allò que s'ajusta a les necessitats de les famílies.

El fet demarxar de Barcelona implica una renúncia a un nivell
locacional i genera els inconvenients de viure en un nucli reduït
quant a nivell d'equipament —escolars, sanitaris, comercials i lú
dic-culturals—, així com un increment dels desplaçaments diaris
en hores punta amb tota la problemàtica que comporta ja sigui
en serveis públics o en transport privat. No obstant això, les famí
lies quemarxen assumeixen plenament aqüesta situació coma un

mal menor, ja que consideren que les contrapartides que obtenen
són netament superiors: estalvi econòmic en l'adquisició de l'ha
bitatge, ofertamés àmplia en relació amb la tipologia,millora del
medi ambient i de la qualitat de vida.
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El mercat de l'hahddie eoni a idetor incenti ddor de

El perfil de l'emigrant

A continuació, es realitza la descripció de les sis classes d'emi

grants establertes en base a l'anàlisi i classificació de les caracte

rístiques més significatives de cadascuna d'elles segons que han
declarat, i tal com queda recollit en els resultats de l'enquesta.

- Classe molt alta

Destaca, com a perfil més representatiu d'aquesta classe, l'ele
vat nivell sócio-professional i econòmic del cap de família, el que
evidentment condiciona elnivell qualitatiu de l'habitatge -alt
estanding-, així com l'àrea de residència escollida -Sant Cugat
del Vallès en un 53 per cent dels casos-, que és l'àmbit més ben
dotat a nivell de serveis i equipaments dels analitzats en aquest
estudi.

L'habitatge escollit és ampli. La major part dels enquestats
gaudeix d'una superfície major de 150 m2 -un 87,8 per cent-,
més de dos banys -un 72,2 per cent-, cinc i quatre dormitoris
-un 37,8 per cent i un 31,8 per cent respectivament-, calefacció
per radiadors -un 75,7 per cent-, jardí privat -un 75,7 per
cent- i en alguns casos piscina privada -un 33,3 per cent- o
d'ús comunitari -un 30,3 per cent. Normalment, disposa de dues

places d'aparcament -un 42,4 per cent-o fins i tot més de dues
-un 30,3 per cent. El tipus edificatorimés representatiu d'aques
ta classe és l'unifamiliar aillat o adossat -un 40,9 per cent res
pectivament, sovint de recent construcció ja que el 42 per cent
són posteriors a 1984 i el 44 per cent es van construir entre 1960 i

1984.

Un 50 per cent dels caps de família enquestats disposa de titu
lació superior, sent les professions més adduïdes la de directiu
-un 36,3 per cent- i la de professional liberal o tècnic -un 31,8
per cent. El nivell de renda, tot i ser un element poc fiable en si
mateix per la manca de transparència de la realitat, denota en

aquest cas una representativitat elevada dels nivells de renda de
clarats superiors a les 500.000 ptes. mensuals -un 15,15 per
cent-per damunt dels nivells de rendes que s'aprecien a les al
tres classes.

Es tracta d'una població acomodada que ja gaudia a Barcelona
d'una bona localització. Procedeix dels districtes de Sarrià-Sant
Gervasi o l'Eixample -un 24,2 per cent i un 27,3 per cent respec
tivament- i d'un habitatge de cert nivell de qualitat, amb cale
facció, tres o quatre dormitoris i un o dos banys. En un 54 per
cent dels casos, es tracta d'un habitatge de propietat.

El motiu principal de marxa és la recerca d'una millora en la

qualitat de vida i de l'entorn ambiental -un 51,5 per cent. En se

gon terme, apareix l'habitatge -un 27,3 per cent. Malgrat que
s'ha interpretat una certa referència implícita al tipus d'habitatge
escollit (unifamiliar) quan es parla de qualitat de vida, especial
ment en aquest cas, hom es refereix a un entorn residencial de
baixa densitat.
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- Classe alta

Aquesta classe agrupa un nombre de població més ampli i, per
tant, ofereix una major diversitat que la classe més alta, malgrat
que continua essent elevat el nivell sócio-professional del cap de
famfiia, així com la qualitat de l'habitatge escollit.

Tanmateix, l'entorn on se situa, predominantment a l'àrea
d'Alella, El Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar -34,5 per
cent- i en menor mesura a l'àrea de Corbera, Lliçà d'Amunt,
Palau de Plegamans i Sant Quirze del Vallès -16,2 per cent-,
ofereix un nivell de qualitat ambiental per damunt de la mitjana
dels municipis estudiats.

Del conjunt de la mostra, aquest grup assoleix el tant per cent
més significatiu d'habitatges unifamiliars aïllats -un 52,6 per
cent. No obstant això, en estudiar la distribució de les tipologies
en aquesta classe, apareix més representada la unifamiliar ados
sada -un 23,3 per cent-que l'aïllada -un 20,8 per cent. L'ha
bitatge escollit disposa d'entre 91 i 119m2-un 29,9 per cent-,
quatre dormitoris -un 60,9 per cent- i dos banys -un 57,4 per
cent- calefacció per radiadors - un 36 per cent-, unaplaça
d'aparcament i jardí privat -un 42,1 per cent. Es tracta general
ment d'edificacions d'una certa antiguitat construïdes entre 1960
i 1984.

Quant al nivell d'estudis del cap de familia, sobresurten els ti
tulats superiors -un 26,9 per cent. Pel que fa a laprofessió, la
mostra es distribueix entre professionals liberals o tècnics, direc
tius i quadres intermitjos i administratius -un 29,4 per cent, un
25,4 per cent i un 22,3 per cent respectivament. Per aquest motiu,
el nivell de renda apreciat és bastant ampli i tendencialment ele
vat.

Tot ique l'habitatge que gaudien a Barcelona, en règim de

propietat o de lloguer, reunia unes condicions bastant accepta
bles, comuna superfície d'entre 71 i 90 m2 -un30,5 per cent

3 dormitoris -un 51,8 per cent-un bany -un 52,8 per cent-i
una localització central -en els districtes de l'Eixample, Sants
Montjuïc i Horta-Guinardó-, aquestes són superades per les de

l'habitatge escollit en quant a dimensions, serveis i tipologia uni
familiar.

En aquest grup es concentra elmés ampli percentatge de trans
formaciód'habitatge de segona residència en primera -un 66,7
per cent respecte el conjunt de la mostra, el que suposa el 16,2
per cent sobre la població d'aquest grup.

Un altre aspecte que comença a apreciar-se coma significatiu
en aquesta classe és que, en bastants casos -un 17,2 per cent-,
vivien amb els pares. Això significa un desplaçament de barcelo
nins a la recerca del seu primer habitatge, tot i que aquest aspec
te ésmés destacable en altres grups.
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- Classe mitja

El perfil d'aquesta classe agrupa un ampliventall de població
de nivellmitjà, constituït per professionals liberals i tècnics, així
com obrers qualificats. El nivell de renda familiar declarat se si
tua entre les 100.000 i 200.000 pessetes mensuals. L'àrea de resi
dència on es localitza aquesta classe és la de Montcada i Reixac i
SantaPerpètua de Mogoda i en alguns casos a l'àrea d'Alella.

L'habitatge escollit ha estat un factor determinant en la forma
ció d'aquest grup, essent prioritàriament de tipus unifamiliar
adossat -un 48,2 per cent-,amb una superfície entre 71 a 90 m2
-un 97,6 per cent-, 4 dormitoris -un 62,5 per cent-, un bany i
un lavabo -un 78,3 per cent-, calefacció perradiadors -un
42,2 per cent-, un petit jardí privat -un 43,4 per cent- i una
plaça d'aparcament -un 43,4 per cent. Aquestes característiques
poden identificar-se bastant clarament amb les dels habitatges de
Protecció Oficial. Un 53 per cent dels habitatges són de nova
planta y un 41 per cent de recent construcció.

Així, doncs, es tracta d'una població que es desplaça a un mu

nicipi de l'entorn per gaudir d'un habitatge nougeneralment uni
familiar adossat amb unes característiques constructives sensible
ment superiors a les que disposava a Barcelona, i a la vegada dels
avantatges econòmics de laHPO. Es palesa que la principal raó
de marxa és lamillora de l'habitatge -un 41 per cent-, seguida
de la qualitat ambiental -un 24,1 per cent.

- Classe mitja-baixa
El perfil més destacable d'aquesta classe pot sintetitzar-se

dient que es tracta d'un grup de població de nivell sócio-profes
sional mitjà-baix configurat essencialment per obrers -un 47,5
per cent-, així com administratius i quadres intermitjos -un
23,7 per cent-, amb un nivell de renda declarat aproximat d'en
tre 100.000 i 150.000 pessetesmensuals.

L'àrea de residència escollida es diversifica entre Barberà del

Vallès, Cerdanyola i Rubí -un 35,6 per cent- i Cornellà, El
Prat i Sant Boi -un 34,7 per cent. Apareix com a significativa
l'àrea de Sabadell.

L'habitatge escollit és de tipologia plurifamiliar en bloc -un
98,3 per cent. Les característiques qualitatives de l'habitatge són
bastant estàndards: tres dormitoris -un 56,8 per cent- i un bany
-un 76,3 per cent. La majoria no disposa de calefacció -un 47,5
per cent- i únicament de radiadors -un 24,6 per cent.Un 8 per
cent gaudeixen de jardí d'ús comunitari.

La població que conforma aquest grup procedeix dels districtes
més perifèrics de Barcelona com araSant Andreu a més d'alguns
barrisd'Horta-Guinardó, on la majoria vivia en habitatges de llo
guer -un 36,4 per cent- o a casa dels pares -un 32,3 per cent.
La marxa de la ciutat està propiciada essencialment permotius
personals -un 33,9 per cent-o relacionats amb el treball -un
32,2 per cent. Destaca el pes específic de la proximitat a la feina
-un 26,3 per cent-i del preu de l'habitatge -un 20,3 per
cent- en l'elecció delnou municipi.
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- Classes baixes, jubilats i obrers

Finalment, la classificació realitzada defineix dues classes re
presentatives de l'estrat sócio-professional més baix. Una forma
da per obrers -un 38,8 per cent-ijubilats -un 21,4 per cent
procedents de diferents nivells socials que es desplacen a viure

cap a l'àrea de Badalona, SantaColoma de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs. Abans vivien als barris propers al Besòs com
Sant Andreu i Sant Martí. Aquests desplaçaments s'efectuen es

sencialment per motius relacionats amb l'habitatge -un 36,6 per
cent-, peròmolt significativament per motius de proximitat fa
miliar -un 21,4 per cent-, motiu que assoleix elmés alt nivell
de representativitat en aquesta classe.

L'altra classe la conformen un ampli nombre d'obrers -un

52,5 per cent-, un cert nombre de quadres intermitjos -un 13,2
per cent- i alguns aturats, entre d'altres. Aquesta població es

desplaça bàsicament cap a l'Hospitalet -un 77,2 per cent. Elmo
tiu de lamarxa més representatiu és el d'anar a viure al municipi
de laparella -un 38 per cent-, seguit dels motius relacionats
amb l'habitatge -un 34,2 per cent. Són, en general, parelles jo
ves que estan cercant el seu primer habitatge, un 55,2 per cent de
les quals vivia amb els pares en una proporció elevada al barri de
Sants-Montjuïc -un 26,3 per cent-o a l'Eixample -un 20,2 per
cent.

Un aspecte comú que caracteritza ambdues classes és la reduc
ció significativa del percentatge d'habitatges de compra, al temps
que el pes dels de lloguer és bastant alt en relació amb les altres
classes. Així mateix, cal remarcar la importància de lapoblació
que es desplaça a un habitatge d'un familiar. Tot això denota en

certa forma que estem parlant d'un perfil social econòmicament
feble i amb escasos recursos.

Quant a les característiques qualitatives de l'habitatge, l'àrea
de Badalona presenta un nivell sensiblement superior a la de
l'Hospitalet. La grandària de l'habitatge és relativament reduïda
-un 37,9 per cent entre 71 i 90 m2 i un 33,9 per cent entre 51 i 70

amb tres dormitoris -un 65,6 per cent- i un bany -un
77,2 per cent-, si bé hi han alguns que disposen de més banys.
La majoria no gaudeixen de calefacció -un 72,8 per cent-, tot i
que alguns la tenen elèctrica -un 6,7 per cent- o per radiadors
-un 9,4 per cent. La tipologia escollida és de plurifamiliar entre
mitgeres -un 50 per cent-o plurifamiliar en bloc -un 30,4 per
cent. Només en un 13,8 per cent dels casos disposen d'una plaça
d'aparcament.

Pel que fa a la població que s'estableix a l'àrea de l'Hospitalet,
les característiques qualitatives dels habitatges són inferiors. Una
àmplia majoria disposa únicament d'entre 51 i 70 m2 -un 59,6
per cent-, amb tres dormitoris -un 68,4 per cent- i un bany
-un 89,5 per cent. No gaudeix de calefacció de cap tipus.El ti
pus d'edificació és en general plurifamiliar entre mitgeres -un
87,7 per cent. No disposen ni de zona ajardinada ni d'aparca
ment.
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