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Presentació

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA es presenta l'evo
lució dels indicadors d'activitat econòmica corresponents al quart
trimestre del 1991 i un avanç dels delprimer trimestre d'enguany.
Com és habitual en el número de finald'any, la informació tri
mestral es complementa amb una valoració del que ha estat el
1991 en termes econòmics per a la ciutat.

Del conjunt d'indicadors pels quals disposem d'informació pe
riòdica i en la línia d'ampliació imillora de la informació que
tractem, voldríem insistir en alguns d'ells, ja sigui per la seva no

vetat o bé pel seu interès puntual.

Per un cantó, la síntesi de l'evolució de l'activitat industrial du
rant el 1991, a partir dels resultats de les enquestes de conjuntura
industrial de la COCIN de Barcelona. Si bé el principalmèrit d'a
questa font d'informació és el de poder seguir amb immediatesa
l'evolució de l'activitat als diferents sectors industrials de l'àrea
econòmica de Barcelona, aquest esforç de síntesi un cop l'any
permet observar amb perspectiva sempre en relació amb un

any abans— l'evolució dels diferents paràmetres que condicionen
el nivell d'activitat de les empreses.

Comja vam fer en el número 10, avancemunaestimació del
parc de vehicles pel 1991 segons tipologia. Incorpora, lògicament,
les dades oficials del 1990. L'escàs marge d'error amb que es va

saldar l'estimació del 1990 ens ha animat a prosseguir en aquest
camí, amb la finalitat de posar a l'abast dels nostres lectors l'a
vanç d'una evolució que creiem d'especial interès.

Barcelona economia 14

A un altrenivell, i comun exponent més de la creixent moder
nització i internacionalització tant de la ciutat comde l'activitat
econòmica que s'hi desenvolupa, hem de ferreferència al conjunt
de ports d'arreu delmón amb els que el nostre himanté uns in
tercanvismés importants, i també, la utilització i estructura de la
xarxa telefònica, que en els darrers anys ha eixamplat notable
ment l'oferta de nous serveis.

Atès l'enorme interès que a nivell de carrer desperta tot allò
que es refereix als preus delmercat immobiliari i la importància
que també té per a determinades activitats productives, en aquest
número es publiquen de nou els preus de venda d'habitatges
nous i de segona mà a Barcelona, a més del preu de les places
d'aparcament i del del sostre nouper a usos comercials i indus
trials.També incorporem els darrers resultats d'un estudi-segui
ment que fa l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament jun
tament amb la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona,
referits als preus de lloguer de locals d'oficina i similars a la ciutat
al llarg del 1991 i la seva evolució en els darrers anys.

En relació amb aquest tema, la nostra intenció és la de publicar
trimestralment l'evolució dels preus delmercat immobiliari, a
partir de les fonts registrals a les que ja tenim accés actualment i
amb l'obtinguda d'estudis demercat d'empreses especialitzades.

Barcelona, 15 d'abril de11992
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Síntesi

Quadre de síntesi

Darrera
dada

disponible

Variació (%) Acumulat

darrers

12 mesos

Variació (%)

19911

1990

1990/

1989

9.996 30,6 -29,5 35.662 -40,6 51,8
841 7,1 3,6 3.222 4,2 2,3

4.729 20,1 6,1 18.312 1,5 -0,6
1.390 1,3 3,8 5.253 -2,1 -14,1
3339 30,0 7,0 13.059 3,1 6,5
1.794 4,1 16,4 6.749 4,7 -7,5
1.016 0,9 14,9 3.761 3,7 -7,1
779 8,6 18,5 2.988 5,9 -8,0

5.763 26,2 49,9 21.407 4,4 -37,8
498 33,5 17,5 2.157 -20,8 -42,3

1.045 124,7 59,3 2.337 -40,4 -1,0

362.035 23,4 -47,6 1.196356 -40,8 55,0
191.683 44,1 42,2 535.575 -36,5 -12,7
170352 6,2 -69,3 661.191 -43,0 255,8

5.269,2 8,3 23,5 1.0022 23,5 13,4
6.849 21,0 37,6 23.5931 23,8 6,2

889.139 0,7 2,3 2,3 3,0

2.270 -14,3 6,0 8.976 -0,7 11,0
1.446 5,5 5.710 1,0 9,9
824 -23,5 6,9 3.266 -3,6 12,8

253366 -35,1 -3,0 643.982 13,1 7,1
3.954 -30,4 -8,6 9.631 -0,4 1,9
484 -38,3 -9,2 1.269 -2,0 -4,8

1.031 -7,9 10,4 4.093 2,4 2,6
652 45,5 22,6 2.239 5,7 37,2
160 -58,3 26,0 791 4,3 -39,0
50 56,2 -62,7 371 -18,5 38,7
34 -50,0 3,0 171 0,1 -19,4

135 -28,2 25,0 521 5,5 -15,0

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.)
Consum electricitat usos cials.-ind. (Gwh)
Tràfic de mercaderies pel port

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

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

Projectes d'habitatgesvisats (prov.)
Habitatges iniciats
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades
Superfície total prevista a les llicències d'obres

aprovades (m2)
- en edificis residencials
- en construccions no residencials

Volum de crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milions de ptes.)
Conferències telefòniques internacionals (milers)
Línies telefòniques enservei
Trànsitde passatgers per l'aeroport

- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional(milers)
Fira de Barcelona

- Superfície contractada (m2)
- Expositors directes
- Expositors directes estrangers
Pernoctacions en hotels de 1-5 estrellesi en hostals
de 3 estrelles: - Total

(milers) - Negocis
- Turisme
- Fires
- Congressos
- Altres

4t.tr.91
4t.tr.91

4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91

4t.tr.91

4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91

4t.tr.91
4t.tr.91
31.XII.91

4t.tr.91
4t.tr.91
4t.tr.91

2n.sem.91
2n.sem.91
2n.sem.91

nv91-gn92
nv91-gn92
nv91-gn92
nv91-gn92
nv91-gn92
nv91-gn92

Sense canvis enla tendència recessiva
Evolució moderadament expansiva

La recuperació del nivell d'activitat esdeu en part
a la conjuntura negativa d'un any enrera, en plena
crisi delGolf. La dinàmica continua sent superior
en el cas del tràfic d'entrada. El dinamisme de la

càrrega generalnoha estat suficient per recuperar
el nivell del 1989
Primers símptomes de recuperació
Esmodera la tendència descendent
Sense canvisen les expectatives a curt termini,
tot ila reacció del darrer trimestre
Evolució molt condicionada pelvolum d'obra

aprovada al llarg del 1990de cara a augmentar les
infrastructures d'acollida devisitants durant els
Jocs
Demanda de crèdit per a consum i finançament de
circulant, han estat els sectors més dinàmics
Un indicador mésde la consolidació de la ciutat
com unpunt de referència a nivell mundial
Es consolida la recuperaciódel tercer trimestre,
fet que permet tancar l'any amb unvolum de

passatgers semblantal del 1990 iamb bones

expectatives de cara als propersmesos
Un primer trimestre fluix per culpa de la guerradel
Golf i el creixentprocés d'integració empresarial
són dos factors que ajuden a explicar l'estancament
del nombre d'expositors

Evolució moderadament alcista de les
pemoctacions. La recuperació de les visites per
negocis i del nombre de turistes han permès
compensar la reducció de les pernoctacions amb
motiu de fires i congressos. Les expectatives acurt
termini semblen excel.lents

L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant el darrer
trimestre i pel conjunt del 1991

Tal comvàrem avançar en el número anterior,el 1991 ha estat
un any força positiu pel que fa a l'activitat econòmica desenvolu
pada a la ciutat i l'entornmetropolità. Lògicament, aquesta valo
ració optimista no pretén amagar que determinades activitats han
tingut un mal any. Només és una manera de reflectir que el saldo
ha estat positiu. Clarament positiu, sobretot en comparació amb
les expectatives existents un any abans i amb l'evolució econòmi
ca a la resta de l'Estat i entorn europeu.

La base d'aquesta afirmació rau en el fet que a partir de l'ob
servació del comportament de la totalitat dels indicadors econò
mics, es desprén que són molts més els que han experimentat una
evolució positiva tant al llarg del darrer trimestre del 1991 com
pel conjunt de l'any,que no pas aquells que han registrat varia
cions negatives en els dos casos. De fet, en les escasses ocasions
en què això s'ha produït -inversió industrial registrada isuperfí
cie total prevista a les llicències d'obres- ha estat en bona part, a
causa dels elevats ritmes de creixement d'anys anteriors, per so
bre del 50 per cent en els dos casos durant el 1990.
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Contràriament, la mostra d'indicadors clarament en expansió
ésmoltmés àmplia, amb variables tant d'activitat productiva com
de consum. És el cas del crèdit del sistema bancari al sector pri
vat, de les conferències telefòniques internacionals idels dife
rents consums energètics, entre d'altres.

Escàs dinamisme inversor de les petites i mitjanes empreses
industrials de laRegió I...

L'evolució de la inversió industrial durant el darrer trimestre
del 1991 ha mantingut la trajectòria recessiva de trimestres ante

riors. Si deixem de banda algún macro-procés inversor a càrrec
de multinacionals -el cas de la Volkswagen aMartorell ara per
ara no està comptabilitzat en aquestes dades- el que sí es reflec
teix és la pèrduade dinamisme i capacitat emprenedora de la pe
tita imitjana empresa industrial de l'àrea econòmica de Barcelo
na, un dels motorsdel creixement i modernització del país.
...davantelmanteniment d'unes expectatives dominades pel
refredament del creixement econòmic a l'Europa comunitària.

Algunes de les raons que poden explicar aquesta davallada de
la inversió es troben a les respostes empresarials de les enquestes
de conjuntura industrial. Amb escasses excepcions -Fabricació
d'automòbils i components, Artsgràfiques i edició...- les expec
tatives d'augment de l'activitat de les empreses industrials no han
millorat substancialment en relació amb un any abans. Un mercat

cada dia amb més concurrència i que s'ha de disputar una de



Quadre de síntesi (continuació)

Darrera

dada

Variació (°/0)

(A)

Acumulat

darrers
12

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

- Construcció
- Serveis

Estalvi, consum i preus
Dipòsits del sector privat en el sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.)
Consum d'electricitatusos domèstics (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions tènnies)
Escombraries recollides (milers tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (%)

Catalunya (%)
Espanya (%)

Població
Població resident estimada (milers)

31.XII.91 640.415
31.XII.91 9,4
31.X11.91 11,0
31.X11.91 10,7
31.XII.91 15,4
31.XII.91 66.295
31.XII.91 13.721
31.XII.91 27.721
31.XII.91 38.574
31.XII.91 4.572
4t.tr.91 105.749

4t.tr.91 8.153
4t.tr.91 2.036
4t.tr.91 41.550

31.XII.91 7.364,0
4t.tr.91 303,9
4t.tr.91 520,0
4t.tr.91 173,2
4t.tr.91 46.487
4t.tr.91 3,91
4t.tr.91 1,9'
4t.tr.90 0,8

31.XII.91 1.646

(A) s/període anterior
(B) s/mateix període any anterior

-1,9

0,0
-4,7
7,8
-4,9
-17,2
16,4

13,4
-11,0
39,8

4,3
-6,7
37,6
18,4
5,8

-1,6

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

-17,2
-29,0
-3,0

9,7
5,6
20,7
5,7
7,6

Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos

379209

32.701
9.445

138.821

652,62
1.431,0
2.525,4
656,4

185.902
9,2
6,8
5,5

-1,6

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

8,3

-1,6
-6,5
5,8

9,7
12,4
15,4
4,9
-8,9
9,2'
6,8'
5,5

1,4

-6,2
-10,3
-5,9
-6,4
-37,1

6,5

-8,6
16,1
7,8

11,8
-3,1
2,2
3,5

-13,8
7,4
7,3
6,5

-1,4

Estancament motivat pel refredamentde
l'economia iuna menor taxad'activitat

Manteniment, a grans trets, de les taxesd'atur a
totsels àmbits. L'escassa variació es deu més a
canvis en el nombre d'actius que no en el d'aturats

Elmenor creixement de l'activitat econòmica ha
frenat la davallada del nombre d'aturats registrats.
Per segments de població, eljoventha estat el

menys afectat.

La creixent precarització delmercat de treball
implica un augment constant del nombre de
contractes registrats. En termes d'ocupació, la
Construcció han estat el sector més afectat pel
refredament econòmic

Evolució segonsles previsions
Consum afectat per un fredmatiner
Evolució també afectada per la climatologia
El consum creix mésque l'activitat productiva
Primers símptomes de recuperació
Augment puntual dels preus i en conseqüència del
diferencial amb la resta d'àmbits

Es moderala tendència a la baixa

manda limitada, unapolítica de tipus de canvi desincentivadora
de les exportacions, uns costos financers superiors als de lamajo
ria de països europeus, són variables exògenes als empresaris
però que poden condicionar la viabilitat del seu projecte.

Possiblement en la mateixa línia de raonaments -sense des
preciar factors propis del sector-hauríem de situar l'evolució de
l'activitat de la Fira de Barcelona. Qüestions comara l'impacte
de la Guerra del Golf a principi d'any, la contínua i accelerada
«presa de posicions» del capital estranger en empreses autòcto
nes i -darrerament- l'atenció que les grans empreses de
l'Europa comunitària dediquen als països de l'Est, amb un poten
cial de creixement enorme a mitjà i llarg termini, són factors que
sens dubte han incidit negativament en l'evolució de l'activitat de
la Fira. Al mateix temps, la competència per part d'altres espais
firals de la resta de l'Estat ha augmentat considerablement. Mal
grat tot, els resultats són relativament esperançadors, ja que
l'augment de superfície contractada compensa l'escàs dinamisme
del nombre d'expositors directes, especialment estrangers.

Aquest relatiu estancament de l'activitat de laFira -conjunta
ment amb alguns dels factors citats abans- ha incidit també en

una reducció del nombre de pernoctacions vinculades a aquesta
activitat i en menor mesura s'ha deixat sentir en el trànsit de pas
satgers per l'aeroport.

Pel que fa a les pernoctacions en hotels, el dinamisme dels dar
rers mesos del 1991 i començament del 1992 ha permès tancar
l'any amb uns resultats lleugerament positius -semblants als de
l'any 1990. L'augment del nombre de visitants per motius de ne

gocis i en menormesura, per fer turisme, ha estat suficient per
compensar la reducció de pernoctacions per fires i congressos. En
tot cas, les expectatives per aquest any, amb ocasió dels Jocs, es
presenten excellents.

Si reprenem l'anàlisi dels indicadors més lligats a l'activitat in
dustrial i comercial, observem que el consum d'electricitat rela
cionat amb aquests usos ha crescut lleugerament. En tot cas, un
percentatge rellevant d'aquestaugment s'ha d'atribuir a factors
estacionals.

L'evolució del tràficde mercaderies pel port ha tancat l'any
amb uns resultats força acceptables gràcies al dinamisme del dar

rer trimestre i a l'estancament que s'havia produït un any abans
amb la crisi del Golf. La càrrega general continua guanyant pes,
mentre que s'accentua el paper del port com a punt d'entrada
més que de sortida de mercaderia.
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Els indicadors d'activitat de la Construcció apunten inequívoca
ment a una sensible desacceleració dels ritmes de creixement a
curt i mitjà termini.

Un dels sectors per als quals el 1991 ha estat un any de recessió
i que molt possiblement es pot agreujar enguany i al llarg del
1993, ha estat el de la Construcció, especialment el subsector de
la construcció residencial. Tots els indicadors disponibles apun
ten a unadavallada de l'activitat i especialment del nivell d'acti
vitat esperat pels propers mesos. També és cert, comja s'ha dit,
que és un sector que fins al 1989-90 ha viscut una forta expansió a

la ciutat, i era d'esperar aquesta desacceleració del creixement.

Pel que fa estrictament al subsector de la construcció residen
cial, disminueix per segon any consecutiu el nombre d'habitatges
iniciats a la ciutat. Tambéés cert que s'ha moderat la tendència a

la baixa però no es pot esperar una recuperació significativa de
cara al 1992-93. Almenys això és el que es pot deduir de l'evolu
ció del nombre d'habitatges previstos a les llicències d'obres
aprovades al llarg del 1991. En edificacions no residencials, les
previsions de noves construccions segons les llicències apunten a

una sensible davallada després d'un 1990 extraordinari.

La combinació d'aquesta conjuntura i la previsible que s'ha
d'esperar pel subsector de l'obra pública a partir del segon tri
mestre d'enguany—acabament de les grans infrastructures lliga
des als Jocs i de les restriccions pressupostàries de les Adminis
tracions públiques— fan preveure unaevolució a la baixa del
sector que en els darrers anys havia crescut amb les taxesmés
elevades de l'economia catalana.

El creixement de l'economia s'ha mantingut a uns nivells que no

permeten generar nous llocs de treball.

La desacceleració del creixement —l'evolució positiva dels
Serveis compensa el menor creixement de la Indústria—ha fre
nat l'excel.lent evolució del mercat de treball. Així, la xifrad'atu
rats registrats a la ciutat s'hamantingut estable al llarg de11991,
mentre disminuïa lleument la taxa d'activitat i, en conseqüència,
el nombre de contractes registrats per l'INEM ha augmentat no
tablement pel conjunt del 1991, tot i elmenor creixement detec
tat en acabar l'any.Aquesta sensible dissociació entre creació de
nous llocs de treball i contractes de treball registrats, és un senyal
més de la creixent precarització delmercat laboral.
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Els indicadors de consum, un trimestre més, són els que pre
senten una evolució més positiva. Des dels consums energètics,
passant per la generació de brossa domiciliària, la matriculació de
vehicles i la demanda de crèdit bancari, tots han crescut per sobre
del nivell del 1990. Tot i que alguns d'aquests comportaments
s'han de matisar—factors estacionals als consums d'electricitat i
gasos—i que alguns d'aquests indicadors estan molt lligats també
a l'activitat productiva—comés el cas dels gasos i la demanda de
crèdit bancari— el saldo reflecteix clarament un notable creixe
ment delconsum en termes agregats i de les necessitats de finan
çament de les empreses.

Per últim, hi ha dos indicadors que per la seva significació i
evolució al llarg del 1991 caldria tractar a part i amb detall. Es
tracta del nombre de conferències telefòniques internacionals
amb origen a Barcelona i l'evolució de PIPC. Dos indicadors que
poden servir perfectament per arrodonir l'anàlisi que s'ha fet de
l'evolució econòmica de la ciutat. Per un cantó, augmenta espec
tacularment el consum de servei telefònic amb l'exterior—en la
línia del darrer quinquenni—, un senyal més del fort ritme d'inte
gració de la ciutat i especialment del seu teixit productiu en el de
la comunitat internacional.

Un dels aspectes menys desitjables associat al procés de trans

formació i modernització del teixit productiu de la ciutat ha estat
i és el de l'augment de preus—sectorials i en última instància ge
nerals— que inevitablement comporta el fet de treballar de for
ma persistent per sobre de la capacitat del sistema i amb uns re

cursos limitats.Aquest és un cost d'alguna manera assumit i en
tot cas,puntual i àmpliament tractat en números anteriors.

Que les tensions inflacionistes en aquests moments i des de fa
uns anys, són lleument superiors—de l'ordre d'un punt percen
tual de mitjana anual— a Barcelona que a la resta de l'Estat és
de domini públic. Possiblement ésmenys conegut que el diferen
cial entre Barcelona i Catalunya—mesurat mes a mes—és, lògi
cament, mínim. Del seguiment d'aquest fenomen a partir de les
taxes de variació de l'IPC pels darrers 63 mesos es detecta un fet
anòmal; mentre que les diferències entre les taxesmensuals cor

responents a Catalunya i Barcelona no acostumen a diferir més
enllà de 0,3 punts percentuals a favor o en contra —cosa que rea

firma que són dos processos estretament lligats— la diferència
detectada el novembre i desembre del 1991 ha estat de 1,2 i 0,7
punts percentuals respectivament.

La intensitat del rebrot inflacionista del darrer trimestre a Bar
celona—imputable segons l'INE a l'augment dels preus de llo
guer d'immobles i despeses associades a l'habitatge els mesos de
novembre i desembre—i el fet que només s'hagi detectat a Bar
celona i no a la resta de Catalunya ni d'Espanya ens fapensar en
algun tipus d'error durant el procés de recollida o tractament de
la informació. En tot cas, és un efecte puntual que es corregirà en
els propers mesos. De fet, l'evolució dels preus al primer trimes
tre d'enguany a Barcelona ha reprès de nou la tònica d'estreta
correlació amb els de Catalunya.



Síntesi de les enquestes de conjuntura

Enquestade conjuntura
industrial (província)
Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçati confecció

Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Química domèstica

Productes metàHics

Maquinària imaterial elèctric

Material electrònic

Automoció

Enquesta d'activitat turística

Enquesta de conjuntura
financera

e íode de referència

Novembre-desembre 1991

Tendència

L'evolució de l'activitat industrial durant el darrer bimestre de11991 s'ha mantingut en la línia de mesos anteriors, caracteritzada

per una demanda feble i la incertesa que provoca la proximitat del 93. Els comportaments més negatius corresponen als nivells de

producció i d'ocupació. Les perspectives a curtde les vendes són lleument esperançadores
Evolució plena de contrasentits però amb una valoració —enconjunt—força positiva. El dinamisme de la producció i les vendes
ha servit per mantenir estable la capacitat productiva utilitzada i el període de treball assegurat, mentre que les perspectives a

curt imitjà termini apunten una millora relativa lligada a la capacitat de la demanda

Ha continuatimmers en la davallada dels nivells d'activitat delsdarrers anys. Una demanda que no reacciona i una competència
estrangera creixentpressionen a la baixaels nivells de producció ivendes. Sense canvis en les expectatives a curt termini noes

pot mantenir el nivell de capacitat productiva utilitzada ni el volum d'ocupació
La creixent mancade solvència de la demanda no ha facilitat que la tímida reacció del volum de producció s'hagivist
acompanyada per les vendes ni per la cartera de comandes. Aquest fet ha incidit negativament enel període de treball assegurat
i enmenormesura enel volum d'ocupació i la capacitat productiva utilitzada
Les dadesdel darrer bimestredel 1991 semblen apuntar una lleu represa de la tendència expansiva després d'un any marcat pel
canvi d'expectatives i la desceleració del sector de la construcció. Bon comportament de la producció i les vendes enel mercat
interior,mentre que les perspectives a curt són força esperançadores. Preocupa la feblesa de la demanda

L'evolució de final d'any noha estat enconsonància amb el que s'esperava. Almateix temps, les expectatives a curt termini

—mesurades per l'evolució de la cartera de comandes— noofereixen gaires esperances. Això ha repercutiten una reducció de la

mà d'obra ocupada. Malgrat tot, el nivell d'activitat del sector és superior al del conjunt de la indústria

Tot i la lleucorrecció a la baixadel volum d'activitat, el balanç a finald'any ha estat força positiu. La desacceleració de

les vendesinteriors i la necessitat d'adequar la seva capacitat productiva a les noves condicions del MercatÚnic són les grans

preocupacions del sector
L'activitat d'aquest sector està molt marcada per l'estacionalitaten el consum d'una part important dels seus productes. Malgrat
això, sembla que d'ençà l'estiu del 1990, la cartera de comandes no ha deixat d'evolucionar a la baixa. S'ha escurçat el període de

treballassegurat però s'apunten senyals de redreçament a curt termini
La feblesa de la demanda i unmenor creixement de les exportacions han estat la causa de la davallada de les vendes ide la

cartera de comandes. Reduccions enels volums d'ocupació ien la capacitat productiva utilitzada són les teràpies aplicades a
l'espera de canvis en les perspectives
És unsector ones revelen tendènciesmolt diferents a nivell d'empreses. Una síntesi del conjunt indica undarrer blinestre enel
que els aspectes més negatius són els mateixos que al llargde tot l'any, és a dir, la disminució de l'ocupació i una cartera de

comandes que noes recupera. La competència estrangera preocupa cada dia més

Durant el bimestre de referència, aquest sector ha declarat una producció i unes vendes superiors a l'anterior. Això ha estat

possible, enpart, gràcies a retocs a la baixadels preus. Aquest bon comportament de fmald'any ha servit per equilibrar un
exercici força negatiu d'entrada. La feblesa de la demanda faperillar que aquesta evolució esmantingui
Evolució en la tendència de recuperació dels nivells d'activitat previs a la guerra del Golf. La capacitat productiva utilitzada es

situa enel nivell més alt de tot l'any i per sobre de la del conjunt de la indústria. Les perspectives de cara al primer semestre
del 1992 són esperançadores si esmanté el dinamisme de la demanda interna. Preocupa la competència estrangera

Novembre 1991-gener 1992

Evolució a l'alça del nombre de visitants i de pemoctacions, gràcies a l'augment del nombre de visitants per motius de negocis i
turisme,que ha permès compensar la davallada del nombrede visitants de fires.En tot cas, aquesta tendència positiva s'ha de

matisar en el sentit que la comparació es fa amb unperíode afectat de ple per la crisi delGolf

Quart trimestre del 1991

Augmenta la demanda de crèdit destinat al finançament de circulant iestocs per part de les petitesimitjanes empreses i també el

destinat al consum per part dels particulars. La persistència d'un nivell de morositat en la devolucióde crèdits elevat iles

necessitats creixents de finançament del sector públic,han ajornat untrimestre més la represa de la tendència a la baixa del preu
del diner. El fort transvasament de recursosals fons d'inversió afavoreix també aquesta política de preus elevats a basede reduir

l'oferta
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Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles

Periode

Darrera
dada

disponible

Acumulat darrers
12 mesos 19911

Indicador Absoluts

Tràfic de mercaderies pel port
- Total (milers de tones)
Embarcades (milers de tones)
Desembarcades (milers de tones)

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

Projectes d'habitatges visats (prov.)
Demanda de crèdit (província)
Trànsit de passatgers per l'aeroport (milers)*
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
Distribució sectorial dels contractes incentivats:

- Indústria
- Construcció
- Serveis

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

Catalunya (%)
Espanya (%)

lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92

lr. tr. 92
29-02-92
29-02-92
29-02-92
29-02-92
29-02-92

gen.-feb. 92

gen.-feb. 92
gen.-feb. 92
gen.-feb. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92
lr. tr. 92

4.805
1.185
3.620
1.741
944
797

5.652

2.082
66.227
13.621
28.333
37.894
4.436
69.396

5.874
1.470

25.589
173,3

52.983
2,6'
2,21
2,6'

2,3
9,3
0,1
18,9
21,3
16,2
2,4

20,8
-1,2
-4,0
4,6
-5,1
-25,5
15,3

-2,4
-18,0
14,5
4,6
21,4
2,62
2,22
2,62

18.418
5.354
13.064
7.027
3.927
3.100
21.538

9.335
-

-

-

-

388.396

32.554
9.123

142.063
664,1

195.258
-

-

-

2,8
4,6
2,1
10,5
10,9
10,0
8,2

5,5
-

-

-

-

-

9,5

-2,5
-11,0
7,8
5,6
1,7
1,72
1,32
1,42

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

-0,7
0,1
-0,4
3,1
-2,0
-21,3

8,3

-1,6
-6,5
5,8
4,9
-8,9
9,2
6,8
5,5

(A) Variació sobre el mateix període de l'anyanterior (%)
(B) Taxa de variació interanual (%)
*Dades estimades

Dades provisionals
Variació acumulada març 1992/desembre 1991
Variació acumulada març 1991/desembre 1990
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I. Indústria





Inversió industrial registrada
Durant el darrer trimestre del 1991, la inversió industrial
recupera parcialment el dinamisme perdut a principi d'any.
El volum d'inversió industrial registrada a Catalunya al llarg

del darrer trimestre del 1991 marca un punt d'inflexió en la ten
dència a la baixa seguida fins aleshores, però no és suficient per
capgirar el signe del conjunt de l'any. Cal remarcar també, el pa
per destacat de les ampliacions enfront de les inversions per no
ves instal.lacions.

Una primera anàlisi de les dades posa de manifest una elevada
concentració dels fluxos inversors en un nombre reduït de projec
tes, especialment pel que fa a les ampliacions. En concret, el40
per cent del total de la inversió registrada ha estat canalitzada
per set empreses, i si ens limitem a les ampliacions, el percentat
ge s'acosta al 50 per cent i només 6 expedients.
En relació amb la distribució sectorial de la inversió, es consta

ta la importància relativa d'un seguit d'inversions en la Química
de base, Indústria del cotó, Transformats de la fusta i Fabricació
de cartró i transformats. A nivell de grans agregats de la CNAE,
ladivisió d'Altres indústries manufactureres es destaca—com és
habitual— de la resta de divisions i concentramés de la meitat
dels recursos invertits en noves insta•acions i més del40 per cent
de les ampliacions.Hem de destacar també les importants inver
sions en ampliacions a la Química.

Al llarg dels darrers mesos del 1991, la inversió industrial
es localitza preferentment fora de laRegió I.

Aquesta distribució sectorial té un reflex lògic en termes terri
torials, donada la diferent especialització productiva d'algunes de
les grans concentracions industrials de Catalunya. Així, i pel que
fa alquart trimestre, només es pot parlar d'augment en la inver
sió industrial—en relació amb un any abans— fora de la Regió I.
Si en els propers mesos es confirma aquesta tendència, estarem
davant la consolidació d'un procés de relocalització de l'activitat
industrial a Catalunya gens despreciable. Un procés que vindria a

complementar el que es produeix amb molta intensitat de Barce
lona cap a la Resta de la Regió I.

Després dels nivells assolits l'any 1990, el volum d'inversió re
gistrada durant el 1991 s'ha d'interpretar com una lògica correc
ció tècnica que s'ha vist molt afectada pels canvis en les expecta
tives a curt i mitjà termini. La crisi del Golf, la posterior
desacceleració del creixement a les economies que darrerament
havien funcionat com a motorsdel creixement mundial i els can

vis als països de l'Est, han estat factors que han obligat a reconsi
derar o ajornar determinades estratègies empresarials, especial
ment en el camp de les inversions. El manteniment d'alguns
d'aquests factors a començament d'enguany fa pensar que no

;'han d'esperar canvis substancials al llarg d'aquest primer se
mestre.

L'anàlisi de les dades pel conjunt de l'anymatisa algunes de les
tendències del quart trimestre. Així, elvolum de recursos per a
noves instal.lacions industrials guanya participació sobre el total,
fins assolir un pes relatiu semblant al del 1990, al voltant del 38
ner cent.

Per divisions de laCNAE, el lideratge del conjunt Altres in
dústries manufactureres ésmenys dar davant el conjunt d'activi
tats relacionades amb la Química i la transformació de minerals
no energètics i derivats. S'hauria de destacar que en relació amb
el 1990, els fluxos inversors en noves indústries d'aquestes dues
divisions s'han mantingut estables en termesmonetaris, mentre
que han augmentat en l'Energia i aigua i han disminuït sensible
ment a la Indústria transformadora dels metalls.

Pel que fa a les ampliacions, només el conjunt d'activitats rela
cionades amb la Química i la transformació de minerals no ener

gètics presenta un saldo clarament positiu.
En funció de la localització de les inversions, el desequilibri a

favor de la Resta de Catalunya —Catalunya menys Regió I— és
considerable, sobretot si es compara amb la situació delqua
drienni 1987-1990. En concret, s'ha passat d'una situació en què
la inversió industrial canalitzada cap a la Regió I durant aquests
quatre d'anys representava aproximadament un 61 per cent del
total de la inversió industrial registrada a Catalunya, a poc més
d'un 41 per cent l'any passat.

Les raons que poden explicar aquest canvi —en bona part de
caire estructural— són diverses i no és aquest el moment ni el
lloc per abordar una anàlisi en detall del fenomen. Apuntem com

a mínim, que un d'aquests factors és la pèrdua constant de poten
cial industrial del Barcelonès, i en especial de Barcelona. La
pràctica inexistència de sól i sostre industrial en condicions als
municipis del Barcelonès, la impossibilitat d'afrontar ampliacions
per part de les empreses ja installades en aquest àmbit i la millo
rade les infrastructures viàries i de tot tipus a l'entornmetropoli
tà, explica el canvi de destinació de la inversió industrial del nucli
a la perifèria metropolitana i a d'altres zones industrials emer
gents.

En relació amb anys anteriors, disminueix notablement
el volum d'inversió industrial que es localitza a Barcelona.

Si centrem l'anàlisi a l'àmbit estricte de Barcelona ipel conjunt
de11991, resulta que només s'hi ha materialitzat el 3,5 per cent de
la inversió total de Catalunya, quan en anys anteriors venia a sig
nificar a l'entorn d'un 10 per cent demitjana anual.

A nivell de grans sectors, i en relació amb l'any 1990, es pot
parlar d'una notable pèrdua de dinamisme inversor perpart de la
Indústria transformadora dels metalls i de les d'Energia i aigua.
Només el conjunt d'Altres indústries manufactureres ha mantin
gut un paper mínimament destacable.
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Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (4t. trimestre 1991)

Inversions declarades iguals o superiors a 5 milions en capital fix o als 2 milions en maquinaria Milions de pessetes

',~koss~amak.
Sectorimlés

Resta Resta

aliiii~iiiilillamellOiliiii~
Resta

1 - Energia i aigua N 0 0 0 0 0 298 298
A 0 0 0 391 391 784 1.175
T 0 0 0 391 391 1.082 1.473

2-Extracció i transformació de N 18 8 26 908 934 238 1.172
minerals no energètics A 30 0 30 1.106 1.136 8.313 9.449
i productes derivats.Química T 48 8 56 2.014 2.070 8.551 10.621

3 - Indústria transformadora N 37 56 93 1.202 1.295 1.021 2316
dels metalls. Mecànica de precisió A 44 210 254 1.434 1.688 1.788 3.476

T 81 266 347 2.636 2.983 2.809 5.792

4 - Altres indústries N 196 251 447 2.371 2.818 1.363 4.181
manufactureres A 138 145 283 1.451 1.734 8.717 10.451

T 334 396 730 3.822 4.552 10.080 14.632

Total N 251 315 566 4.481 5.047 2.920 7.967
A 212 355 567 4.382 4.949 19.602 24.551
T 463 670 1.133 8.863 9.996 22.522 32.518

Sector, Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès Regió I
Resta

Catalunya C

1 - Energia i aigua N - - 100,- 100,-
A - 33,3 33,3 66,7 100,-
T - - 26,5 26,5 73,5 100,-

2 - Extracció i transformacióde N 1,5 0,7 2,2 77,5 79,7 20,3 100,-
minerals no energètics A 0,3 - 0,3 11,7 12,0 88,0 100,-
i productes derivats.Química T 0,5 0,1 0,5 19,0 19,5 80,5 100,-

3 - Indústria transformadora N 1,6 2,4 4,0 51,9 55,9 44,1 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 1,3 6,0 7,3 41,3 48,6 51,4 100,-

T 1,4 4,6 6,0 45,5 51,5 48,5 100,-
4 - Altres indústries N 4,7 6,0 10,7 56,7 67,4 32,6 100,-

manufactureres A 1,3 1,4 2,7 13,9 16,6 83,4 100,-
T 2,3 2,7 5,0 26,1 31,1 68,9 100,-

Total N 3,2 4,0 7,1 56,2 63,3 36,7 100,-
A 0,9 1,4 2,3 17,8 20,2 79,8 100,-
T 1,4 2,1 3,5 27,3 30,7 69,3 100,-

* Dadescorresponents a les inscripcions definitives en elReg'stre Industrial d'aquelles inversions ennoves instal.lacions o ampliacionsque han declarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions de pessetes en capital fix o als 2 milions enmaquinària.
N:Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T: Total.

Font:Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)
Inversió total Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
4t. tr. 1991/4t. tr. 1990
4t. tr. 1990/4t.tr. 1989

-78,0
43,4

-50,9
67,0

-67,3
51.9

-17,3
82,0

-29.5

73.6
108,4
46,4

30,1
60,7

14



Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (1991)
ersions declarades iguals o superiors a 5milions en capital fix o als 2milions en maquinària Milions de pessetes

Resta Resta Resta

1 - Energia i aigua 18
0

0 18
o O

759
398

777
398

3.528
2.054

4.305
2.452

18 O 18 1.157 1.175 5.582 6.757

2 - Extracció i transformació de 87 54 141 2.075 2.217 2.498 4.715
minerals no energètics 413 2 415 4.370 4.785 19.172 23.957
i productes derivats.Química 500 56 556 6.446 7.002 21.671 28.672

3- Indústria transformadora 680 413 1.093 6.035 7.128 2.409 9.537
dels metalls. Mecànica de precisió 133 682 815 3.959 4.774 4.646 9.420

813 1.095 1.908 9.993 11.901 7.055 18.957

4- Altres indústries 730 656 1.386 7.432 8.818 4.756 13.574
manufactureres 948 890 1.838 4.928 6.766 11.682 18.448

1.678 1.546 3.224 12.360 15.584 16.438 32.022

Total 1.515 1.123 2.638 16.301 18.939 13.191 32.131
1.494 1.574 3.068 13.654 16.722 37.555 54.277
3.009 2.697 5.706 29.956 35.662 50.746 86.407

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

R .

' '

I Re v'ó I
Resta

a
, Catalun a,

,

1 - Energia i aigua N 0,4 - 0,4 17,6 18,1 81,9 100,-
A -

- - 16,2 16,2 83,8 100,-
T 0,3 - 0,3 17,1 17,4 82,6 100,-

2 - Extracció i transformació de N 1,8 1,1 3,0 44,0 47,0 53,0 100,-
minerals no energètics A 1,7 0,0 1,7 18,2 20,0 80,0 100,-
i productes derivats. Química T 1,7 0,2 1,9 22,5 24,4 75,6 100,-

3 - Indústria transformadora N 7,1 4,3 11,5 63,3 74,7 25,3 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 1,4 7,2 8,7 42,0 50,7 49,3 100,-

T 4,3 5,8 10,1 52,7 62,8 37,2 100,-
4 - Altres indústries N 5,4 4,8 10,2 54,8 65,0 35,0 100,-

manufactureres A 5,1 4,8 10,0 26,7 36,7 63,3 100,-
T 5,2 4,8 10,1 38,6 48,7 51,3 100,-

Total N 4,7 3,5 8,2 50,7 58,9 41,1 100,-
A 2,8 2,9 5,7 25,2 30,8 69,2 100,-
T 3,5 3,1 6,6 34,7 41,3 58,7 100,-

* Dades corresponentsa les inscripcions definitives en el Registre Industriald'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que handeclarat una inversió total, igual o superiorals 5 milions de pessetes en capital fix o als 2 milions en maqu'nària.
N: Noves instaflacions. A: Ampliacions. T: Total.

Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de laGeneralitat Elaboració pròpia.

Variació (%)
1991/1990 Barcelona

Resta
Barcelonès Barcelonès

Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
Total -77,5 4,7 -64,3 -32,0 -40,6 35,1 -11,5

1 - Energia i aigua -99,3 - -99,3 253,2 -60,8 51,7 1,3
2-Extr. i trans. Química 121,6 251,9 130,2 56,4 60,5 102,8 90,5
3 - Ind.del metall -90,4 -40,7 -81,4 -36,4 -54,2 -6,8 -43,5
4- Altres ind. manufactureres -22,0 143,5 15,8 -48,3 -41,6 5,2 -24,3
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Inversió industrial registrada a Barcelona* (4t. trimestre 1991)

Noves inversions Ampliacions

Nombre

d'expedients

Import de
la injwsió
(A)M, (1$

Llocs de

treball
nerats

Potència
instal•

Import de Llocs de

treball

nerats

Potència
instablada

(Kw)

9.550 89,5 54 2440
500 00,- 2 0 2473

2514 1 533.200 1,1 O 0

2542 1 19.800 80,5 0 51

8.659 28,4 1 6 2552 2 10.987 100,- 20 16

13.330 77,5 5 540 3130
3141 1 4.192 90,5 1 16

1 257 100,- 1 11 3163
2 19.190 100,- 4 57 3191 1 2.648 100,- 0 109

1 1.185 100,- 4 26 3199
3223 1 19.170 100,- 0 14

1 240 100,- 3 5 3254
1 1.120 100,- 4 5 3299
1 1.200 83,3 11 4 3300

2 3.197 75,0 22 100 3440

1 5.460 86,8 6 39 3520

1 2.478 19,3 10 3 3530
3630 17.500 100,- O 0

4160 246 18,7 0 11

2 2.040 100,- 8 22 4181
3 13.710 74,8 21 109 4191 5 13.998 79,9 0 27

1 360 100,- 2 1 4192 1 723 100,- 0 18

1 15.400 22,1 3 17 4211

2 6.116 95,9 11 41 4239 9.515 100,- 3 16

1 5.324 90,6 5 4 4330
1 580 100,- 1 0 4360
3 18.964 88,0 52 83 4531
3 1.950 100,- 12 8 4532
1 11.317 13,3 2 5 4535
2 2.445 68,3 12 56 4539

3 6.930 80,6 11 34 4681
1 3.800 100,- 15 25 4732

4739 1 3.350 100,- 2 17

5 96.052 100,- 28 242 4741 3 117.880 96,5 43 277

2 9.352 96,1 54 83 4742
1 950 100,- 5 17 4819

505 92,1 3 2 4911

1 100 100,- 1 0 4912

4 21.674 100,- 28 122 4930

53 283.935 84,2 355 1.721 Total 20 753.209 28,4 66 572

2440 Indústries de la pedra natural
2473 Fabricació de vaixelles i articles de ceràmica
2514 Fabricació de primeresmatèries plàstiques
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2552 Fabricació de sabons i perfums
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteriametàl-lica (portes, finestres, etc.)
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats

del filferro
3191 Mecànicageneral
3199 Altres tallers mecànics
3223 Fabricaciód'equips per amàquines-eines
3254 Construcció de maquinària d'elevació
3299 Construcció d'altresmàquines iequip mecànic
3300 Construcció de màquines d'oficina iordinadors

3440 Fabricació d'aparells elèctrics
3520 Fabricació d'aparells i d'equipe ectromédic
3530 Fabricació d'equip de senyalització, control

iprogramació
3630 Fabricació d'equip, accessoris i pecesde recanvi

pera vehicles automòbils
4160 Fabricació de conservesde peix id'altres productes

mariners
4181 Fabricació de pastes alimentàries
4191 Indústria del pa
4192 Indústries de pastisseria
4211 Indústria del cacau i de la xocolata
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4330 Indústries de la seda ide la fibra artificial
4360 Acabat de tèxtils

4531 Confeccióen sèrie de peces de vestir exterior
masculines

4532 Confeccióen sèrie de peces de vestir exterior
femenines

4535 Confeccióen sèrie de robes especials
4539 Altres activitats de la indústria del vestit
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per a la llar
4732 Fabricaciód'envasos iembalatge de paper icartró
4739 Fabricaciód'altes manipulats de paper i cartró
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4911 Joieria
4912 Bijuteria
4930 Laboratoris fotogràfics icinematrogràfics

*) Dadescorresponents a les inscripcions definitivesal Registre Industrial. (A) Import de la inversióenmilers de pessetes.
Font:Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia. (B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària.
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Inversió industrial registrada. Distribució territorial i sectorial (Any 1991) (°/0)

Resta Catalunya I3)

0,6
16,6
27,0
55,8

Resta Regió I

Barcelona

Resta Barcelonès

• Energia i aigua.
Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Química.
Indústria transformadora dels metalls. Mecànica de precisió.
Altres indústries manufactureres.

Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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Enquestes de conjuntura industrial
Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial l'any 1991
a laprovíncia de Barcelona.

Reprenem per tercer any consecutiu una anàlisi de l'evolució
del nivell d'activitat d'aquells sectors industrials amb una presèn
cia més rellevant a l'àrea econòmica de Barcelona. Aquesta anà
lisi es basa—igual que les referides als anys 1989 i 1990— en l'ex
plotació de les enquestes de conjuntura industrial de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, de les
que publiquem periòdicament els resultats referits al conjunt
d'empreses localitzades a la província de Barcelona.

L'objectiu que es persegueix amb aquest tractament conjunt
dels resultats de les sis enquestes bimestrals, és el de sintetitzar
en una sola dada l'evolució de tot un any i fer-ne possible la seva
comparació amb la d'anys anteriors. Aquestes dades són mitjanes
dels saldos bimestrals, i la seva millor interpretació s'obté—com

ja s'ha dit— de la seva comparació amb les mateixes dades d'anys
anteriors, en aquest cas les de 1989 i 1990. En cap cas té sentit
fer-ne una lectura en termes absoluts.

L'any 1991 ha estat un exercici poc brillant per a la indústria
barcelonina, en elqde les expectatives de recuperació del volum
de negoci d'abans de la crisi delGolfno s'han acomplert del tot.

L'anàliside l'evolució de les principals magnituds de les em
preses industrials de l'àrea econòmica de Barcelona al llarg del
1991 en relació amb la trajectòria del bienni anterior, posa de re
lleu—més—més que mai i de forma manifesta— la injustícia de valorar
l'evolució de la indústria com un conjunt, davant d'uns comporta
ments sectorials tan diferents. Si bé hem fet una valoració lleuge
rament negativa de la trajectòria de l'activitat industrial en el seu
conjunt, això no hauria d'amagar que mentre que la majoria d'ac
tivitats han experimentat ritmes de creixement inferiors als
d'anys anteriors, d'altres han aconseguit redreçar la tendència
negativa del 1990.
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Així, podríem agrupar els diferents sectors en tres agregats, en
funció de la seva evolució general al llarg de l'exercici. Per un
cantó, aquells que no han aconseguit redreçar la seva tendència a

la baixa del 1990 i han tancat l'any amb símptomes de recessió.
Els exponents más clars serien el Tèxtil i els Productes metàl•lics i
en menor mesura, la Fusta imobles de fusta. Un segon grup —el
més nombrós i elque millor s'ajusta al comportament de la in
dústria en el seu conjunt—el formarien aquelles activitats que
sensearribar a assolir els ritmes de creixement aniètiors al 1990,
han experimentat unamillora relativa en relació amb l'evolució
d'un any abans. Seria el cas de la Pell, calçat i confecció, les Arts
gràfiques i la Maquinària i material elèctric, entre d'altres. Per

hi ha aquelles activitats que han tingut un comportament més
expansiu al llarg del 1991, que serien l'Automoció i l'Alimenta
ció.

El nivell de recuperació de vendes i producció ha estat insuficient
—en termes agregats—per mantenir la totalitat dels llocs de
treball.

Si ens fixem en l'evolució de la indústria en el seu conjunt
—sense oblidar els diferents comportaments sectorials—, els trets
característics podrien ser una lleugera reducció del volum de pro
ducció amb un impacte molt moderat sobre el nivell d'ocupació i
almateix temps, una relativa recuperació de les vendes en el
mercat interior que, en tot cas, no ha estat suficient per compen
sar la pèrdua d'exportacions i la retallada de preus en termes

constants. En aquesta situació els estocs de productes elaborats
augmenten.

Per altra banda, la sensació que la demanda és excessivament
feble també augmenta en relació amb un any abans. Un fet simp
tomàtic de l'escassa correlació entre les expectatives i la realitat
al llarg de l'any és la valoració molt positiva de les previsions de
vendes, que posteriorment no s'han confirmat.

La recuperació de la trajectòria expansiva de les vendes dels
sectors d'Automoció id'Alimentació han estat els aspectes més
positius del 1991 pel que fa a la indústria de l'àrea de Barcelona.

Pel que fa a l'activitat manufacturera de les empreses, la repre
sa de la trajectòria alcista en termes de volum de producció i de
vendes en sectors de pes com ara l'Automoció, l'Alimentació i
les Arts gràfiques, ha compensat l'evolució més negativa de la
resta i especialment del Tèxtil i dels Productes metàllics. Contrà
riament, l'escassa repercussió negativa que reflecteix el volum
d'ocupació a nivell agregat, es deu bàsicament a l'augment d'ocu
pació que ha registrat l'Automoció. La resta d'activitats conside
rades declaren pèrdues de llocs de treball.

La notable i persistent dissociació entre les previsions de ven
des i la realitatmes a mes ha repercutit negativament sobre el ni
vell d'estocs, amb tot el que això implica d'increment de costos

per a les empreses. Sector a sector, es pot observar com el volum
d'existències augmenta o disminueix a mesura que s'amplia o es

redueix el diferencial entre les vendes efectives i les previstes. El
Tèxtil i la Pell, calçat i confecció són exemples de sectors amb es

tocs a l'alça, mentre que l'Alimentació i l'Automoció ho són de
sectors que han mantingut uns nivells d'existències ajustades a les
previsions.



Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial durant l'any 1991* (dades provincials)

Any
Volum de

producció
,

Nivell

d'ocupació
.,,..

Nivell

d'estocs'
,

VenVendes Cartera de
comandes

Preus

de venda

Previsions
de vendes'

Previsions

cartera

comandes'

Debilita
deman

(%)Interiors Exteriors

Alimentació 1989 26,2 0,55 9,3 32,0 -5,0 6,3 10,0 41,0 17,5 54,8
1990 5,2 0,37 1,2 -1,3 -8,3 -1,3 10,3 25,5 11,7 34,2
1991 20,2 -0,53 -15,2 27,8 6,3 -15,3 14,7 38,5 49,2 36,2

Tèxtil 1989 -1,7 -0,40 24,2 -10,5 -12,3 -5,3 7,3 4,7 3,7 52,2
1990 -16,5 -0,72 -32,7 -27,0 -22,7 -25,8 -7,7 -2,8 -1,7 66,5
1991 -18,7 -1,63 27,2 -5,3 -20,3 -44,7 -1,3 13,3 18,5 64,2

Pell, calçat 1989 2,2 0,38 15,7 1,3 -6,0 -2,2 12,3 22,5 16,8 53,0
i confecció 1990 -9,3 -0,75 22,5 -7,8 -22,8 -7,8 6,2 3,2 13,8 58,8

1991 0,2 -1,18 25,2 -10,2 -6,5 -29,2 6,8 20,2 18,2 64,5

Fusta imobles 1989 17,2 -1,21 -9,7 26,8 8,5 11,3 11,2 23,2 24,2 61,7
de fusta 1990 -6,2 -0,02 3,5 -14,2 -14,3 -5,7 2,8 26,7 22,2 56,7

1991 -2,3 -0,62 -4,2 -17,2 -6,0 -37,5 11,8 32,7 28,8 81,0

Arts gràfiques 1989 5,0 0,18 -6,5 15,8 -1,7 5,8 8,5 27,3 20,5 62,3
1990 0,2 0,30 1,5 6,5 1,5 -5,3 1,2 22,0 16,5 49,3
1991 19,5 -1,15 6,7 9,7 -2,8 -13,7 14,3 18,0 14,0 55,2

Indústria 1989 12,0 0,08 1,0 24,2 -12,3 -13,8 0,7 20,7 16,8 37,7
farmacèutica 1990 13,3 -0,22 -1,8 29,7 -3,8 0,2 -3,7 15,7 14,7 39,0

1991 2,0 -0,67 -0,3 11,5 4,7 10,3 12,7 31,7 20,7 41,7

Química 1989 6,8 0,05 6,2 14,7 -4,5 -1,0 25,0 25,2 -12,5 55,3
domèstica 1990 19,5 -0,98 11,3 18,8 10,2 -7,7 19,8 36,3 10,5 30,2

1991 32,5 -2,40 8,8 34,8 -1,8 -59,3 -24,3 44,3 38,0 25,7

Productes metà1.lics2 1991 -17,7 -0,87 10,2 -19,2 -2,3 -61,5 7,0 11,7 2,8 77,5

Maquinària i
material elèctric2

1991 1,3 -1,40 33,8 -7,3 6,0 -.46,2 -4,0 27,3 20,2 75,0

Material electrónic2 1991 5,0 -0,54 17,8 -12,7 -2,7 -43,7 -9,2 26,8 52,2 47,3

Automoció 1989 26,8 0,62 -2,0 32,8 31,8 28,0 28,5 10,0 7,3 66,7
1990 -20,8 -1,19 3,3 -10,8 4,7 -1,5 14,2 5,8 4,5 86,5
1991 3,3 1,89 2,0 44,8 28,7 0,2 7,7 74,3 82,3 30,2

Total indústria 1989 11,3 0,15 8,7 12,2 8,3 8,2 11,8 18,7 11,5 50,2
1990 -7,0 -0,46 12,0 -6,7 -2,0 -5,3 3,2 12,5 7,7 56,3
1991 -2,5 -0,16 17,2 2,7 -1,7 -36,2 4,3 27,2 25,0 58,8

* Lesdades són mitjanes dels saldos bimestrals, amb l'excepció de la debilitat de la demanda que són mitjanes de percentatges.
A causa delscanvis metodològics introduïts acomençament de11991els resultats peraquestes preguntes no són estrictament comparablesamb les respostes obtingudes anys anteriors
(vegeu Barcelona.Economia11).

2 Per aquesta mateixa raó no disposem de prou informació per analitzar l'evolució d'aquests tressectors.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la COCINB.

L'evolució dels estocs i de la cartera de comandes fa preveure
un inici del 1992marcatper l'atonia en termes de producció.

Si ens fixem en l'evolució de les vendes i de la cartera de co

mandes, hom pot deduir que l'evolució lleument positiva de les
vendes en comparació amb un any abans -especialmenten el
mercat interior- ha estat un fet conjuntural que difícilment tin
drà continuïtat durant els primers mesos d'enguany, atès que la
cartera de comandes ha experimentat una accentuació de la seva
tendència negativa a la pràctica totalitat dels sectors industrials
amb més pes a l'àrea. Aquesta tendència s'explicaria-segons els
empresaris- per l'escassa capacitat de la demanda.

Els preus de venda han evolucionat -en termes generals
d'acord amb el clima de recessió que han viscut lamajoria de sec

tors. Fora d'aquelles branques industrials amb un nivell d'activi
tat mínimament positiu, la resta ha hagut d'assumir retallades
dels preus de venda en termes reals.

19



La conjuntura industrial albimestre novembre-desembre
del 1991.

La informació de les enquestes de conjuntura industrial que es

presenta en aquest número correspon als dos darrers mesos de
l'any passat. Com és habitual, aquests resultats es refereixen a

unamostra d'empreses industrials localitzades a la província de
Barcelona. Només es publiquen els resultats d'aquelles branques
productives amb una implantació significativa a l'àrea econòmica
de Barcelona, que és, en definitiva, el nostre àmbit de referència
per a moltes variables.

A partir d'aquest número s'incorporen els resultats de dos
nous sectors—Maquinària i material elèctric i Material electrò
nic— resultants delprocés de reestructuració de l'enquesta i de la
mostra que la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Bar
celona vadur a terme a principi de11991. El primer substitueix
formalment —però no estrictament per un problema d'assignació
d'empreses— els subsectors de Maquinària elèctrica i Aparells
elèctrics que vàrem publicar fins al número 10 de BARCELONA.
ECONOMIA. El de Material electrònic és un agregat nou, amb em

preses que abans no eren a lamostra i d'altres de classificades an

teriorment en els sectors de Maquinària i Aparells elèctrics. En
definitiva, es recupera tota la informació anterior i s'hi afegeix un

sector nou, que entenem que és una activitat amb moltes possibi
litats d'expansió a la zona.
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La lleugera reactivació dels ritmes de creixement de l'activitat
industrial del bimestre setembre-octubre no s'ha pogutmantenir
fins a final d'any.

Segons les respostes dels empresaris enquestats, l'evolució de
la indústria barcelonina, en el seu conjunt, s'ha caracteritzat al
llarg dels darrers mesos de l'any passat per unademanda amb
unamenor capacitat en relació amb períodes anteriors, que ha

impactatmolt negativament en el ritme de creixement de les ven

des, i en segona instància, en el volum de producció. Una conse

qüència immediata d'aquests fets ha estat la lleugera retallada
—per tercerbimestre consecutiu— del nivell d'ocupació i l'estan
cament dels preus.

En relació amb la situació del primer semestre, es detecta una

lleugera disminució dels estocs de productes elaborats. De cara

als propers mesos, és molt preocupant la negativa i persistent
evolució de la cartera de comandes, que si bé encara no ha arri
bat a afectar la capacitat productiva utilitzada, sí que ha incidit en
una lleugera reducció del període de treball assegurat i en el
nombre de persones ocupades.

No s'esperen canvis de cara als primers mesos d'enguany.

En la mateixa línia, les perspectives declarades per als primers
mesos d'enguany apunten a un manteniment dels nivells de final
del 1991, amb una orientació força negativa dels nivells d'ocupa
ció.

També segons les opinions dels empresaris, la responsabilitat
immediata d'aquesta situació d'estancament dels ritmes de crei
xement s'imputa a una demanda excessivament feble, sense pos
sibilitats de reacció i a una competència estrangera a l'alça. Atès
que aquests són uns problemes que possiblement tendiran a

agreujar-se enguany, les perspectives de la indústria barcelonina
a mitjà termini no són massa optimistes. L'evolució de les inver
sions al llarg de tot el 1991 és una mostra de la desconfiança amb
què es contempla —especialment des d'alguns sectors— el Mer
cat Únic.



Total indústri

A) Resultats del b

comparats amb

1) Producció

2) Nombre de

3) Vendes tota

4) Vendes en e

5) Vendes en e

6) Preus de ve

B) Situació al final

7) Estocs de pr

8) Cartera de

9) Període de t

l'actual cart

C) Resultats referi

per als propers

10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de

13) Preus de v

14) Ocupació

D) Capacitat prod
E) Factors que im

de la producció
— Debilitat de
— Escassetat d
— Insuficiència
— Dificultats d
— Competènci
— Altres cause

: (sense Construcció) (dades provincials)
1990 1991

mestre observat

l'anterior (')/0)
G-F M-A Mg-J JI-A S-0

Igual 36 41 49 42 27 36 32

Saldo 8 -3 6 11 -47 38 -20

persones ocupades Variació en `)/0 -1,00 -0,66 0,32 0,69 -0,32 -0,57 -0,43

Is Igual n.d. 29 38 39 24 29 26

Saldo n.d. -8 15 10 -37 43 -10

1 mercat interior Igual 44 27 35 38 24 27 27

Saldo 20 -4 13 10 -40 42 -5

I mercat exterior Igual 27 35 50 49 37 38 35

Saldo 31 -6 7 1 -39 29 -2

ida Igual 87 59 75 83 86 88 89

del bimestre (°/0)
oductes elaborats

Saldo -2 21 4 0 2 -1 0

No n'hi ha mai n.d. 4 3 2 3 3 2

Normals 78 65 64 65 66 69 69

Saldo 17 24 21 20 17 13 8

omandes Normal 40 43 47 52 54 51 51

reball assegurat amb

Saldo 28 -47 -44 -36 -34 -26 -30

;ra de comandes

ts a les perspectives
tres o quatre mesos (%)

Dies n.d. 53 54 54 55 53 51

Manteniment n.d. 56 59 44 40 57 58

Saldo n.d. 22 25 -1 39 15 20

Manteniment n.d. 48 51 46 35 52 51
Saldo n.d. 38 28 7 43 18 29

comandes Manteniment n.d. 47 54 48 44 55 53
Saldo n.d. 40 25 9 29 18 29

nda Manteniment n.d. 72 79 83 87 73 60
Saldo n.d. 13 12 7 5 15 26

Manteniment n.d. 66 66 72 61 65 70
Saldo n.d. -7 -7 -12 -13 -21 -20

ictiva utilitzada (%)

edeizen un augment

n.d. 79,6 78,7 80,7 76,9 81,8 81,0

;a demanda 59 52 58 61 59 58 65

;mà d'obra especialitzada 2 2 2 2 3 2 2

de l'equip productiu 2 4 3 5 3 2 2

; finançament o tresoreria 6 6 5 4 5 5 4

1estrangera n.d. 15 12 12 11 14 15
; 17 10 9 8 5 7 7

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

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en `)/0

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

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

74

2

—0,48

n.d.

n.d.

33
—5

40

—32

92

4

51

4

34

33
20

54

25

—1

—1,16

37
—1

27

—30

—0,06 1,84 —0,36

31
37

27

42

20

32

31

39
27

45

30
15

70

12

76
—2

73
—10

72
—5

31 88

62 6
93 91

—2 9

19

40

—1,30

35

33

20

61

48

32

94

6

66
24

36

—63
87
—4

93
—7

91

—9

98

—2

n.d. 32 44 37 33 32

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

42

30

33

40

30

46

12

11

48

21

24

57

26
49

28

58

42

26

21

78

19

79

17

82
18

—51

42

53

81

18

79

20
75
23

96
4

59
41

50

35

86

9

66

28
62

—24

77,4 84,3 86,3

75
—13

82,9

28

0

0

O

n.d.

48

22

5

O
1

19

32 54

o
22

O
3

5

O

O
O

2

2

54
O

O

O

5

3

Evolució força positiva en termes generals. El bon comporta
ment de les vendes—especialment en el mercat interior— i de la
producció no ha estat suficient per mantenir el volum d'ocupació.
La poca capacitat de la demanda s'esgrimeix novament com el

principal obstacle de cara a augmentar la producció i obliga a

contenir els preus de venda.
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Les perspectives a curt termini fan pensar en unamillora rela

tiva, especialment pel que fa a les vendes i a la cartera de coman
des. La capacitat productiva es manté estable a uns nivells força
elevats.



Tèxtil

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (`)/o)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes enel mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

(dades provincials)

49 49 52 59 41 44 44Igual
Saldo 11 -24 -20 -11 -41 25 -41

Variacióen % -0,86 -1,75 -1,75 -1,20 -1,92 -1,56 -1,60

Igual n.d. 29 36 32 28 34 36
Saldo n.d. -28 13 -17 -34 35 -28

Igual 38 26 35 32 28 35 35
Saldo 16 -23 12 -12 -30 36 -15

Igual 47 36 48 41 51 36 ao
Saldo 5 -30 -23 -41 -37 18 -9

Igual 89 55 79 86 83 82 85
Saldo -5 11 -3 -10 -6 -4 4

Normal 47 31 33 23 35 43 48

Saldo 1 -61 -60 -48 -37 -25 -37

Dies n.d. 54 54 53 57 56 47

Manteniment n.d. 68 80 43 45 70 58
Saldo n.d. 6 -10 ' 3 33 -6 7

Manteniment n.d. 54 61 54 48 53 51

Saldo n.d. 24 -16 5 36 10 21

Manteniment n.d. 33 47 56 55 51 44

Saldo n.d. 50 -12 11 22 18 22

Manteniment n.d. 56 76 72 76 87 57

Saldo n.d. 18 6 13 19 -1 36

Manteniment n.d. 65 62 65 58 56 58
Saldo n.d. -30 -33 -32 -39 -42 -35

n.d. 80,8 83,0 83,4 77,8 83,3 73,5

64 70 72 62 56 58 67

la 5 4 2 3 4 2 3

0 1 1 5 2 3 1

-ia 10 10 9 10 12 10 12

n.d. 40 31 36 23 44 43

10 7 9 6 11 14 20

Esmanté la tendència recessiva dels darrers bimestres, carac
teritzadaper una sensible davallada dels volums de producció,
del nivell de les vendes i del nombre de llocs de treball. La dura
da d'aquesta situació més enllà del que era previsible comença a

impactar negativament en la capacitat productiva utilitzada i en
el període de treball assegurat.

L'evolució de la cartera de comandes clarament a labaixa i
unes perspectives escassament definides ajornen en el temps
qualsevol possibilitat de redreçament de l'activitat. En tot cas, la
reactivació de la demanda i l'evolució de les importacions de pro
ductes acabats tenen la darrera paraula.
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Pell, calçat i confecció

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en 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 (Y0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)
1991

Igual 42 31 34 33 11 50 38
Saldo 4 18 17 —22 —49 16 21

Variacióen % —1,39 —0,42 —0,29 0,03 —2,95 —2,97 —0,45

Igual n.d. 28 32 31 20 41 ao
Saldo n.d. 10 25 —41 —30 21 —37

Igual 26 13 34 25 27 25 28
Saldo —26 4 20 —35 —31 19 —38

Igual 33 27 41 31 27 28 44
Saldo —53 8 4 —30 —22 41 —40

Igual 74 59 88 79 95 82 75

Saldo —6 13 —3 14 2 —1 16

Normal 41 28 48 58 54 40 39
Saldo 7 —36 —20 —28 —46 —19 —26

Dies n.d. 67 77 63 56 64 57

Manteniment n.d. 56 58 43 48 43 85
Saldo n.d. 20 13 5 26 29 o

Manteniment n.d. 42 54 41 43 51 51
Saldo n.d. 22 3 8 30 24 34

Manteniment n.d. 43 56 41 52 46 29

Saldo n.d. 0 —2 5 36 33 37

Manteniment n.d. 68 77 76 76 93 74

Saldo n.d. 21 13 21 —7 6 16

Manteniment n.d. 75 68 64 79 82 90

Saldo n.d. —24 —9 —16 —16 —11 —10

n.d. 88,1 85,4 86,5 81,9 85,7 84,5

62 52 62 60 67 67 79

la 1 3 5 2 3 4 2
0 0 0 1 1 0 1

ja 12 4 6 2 5 2 4
n.d. 18 24 14 34 24 15
14 2 12 7 10 12 12

La manca de solvència de la demanda ha impedit que la lleuge
ra reactivació del ritme de creixement de la producció s'hagi vist
refermada per una reacció de les vendes en elmateix sentit. La
conjunció dels dos moviments ha acabat afectant lleugerament el
volum d'ocupació.
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Malgrat tot, la capacitat productiva utilitzada es manté encara

per sobre de la del total de la indústria i les perspectives a curt

termini apunten a una lleugera recuperació del nivell de vendes
del sector amitjà termini.



Fusta i mobles de fusta

A) Resultatsdel bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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)

42 48 71 89 46 57 40

24 -42 -5 3 -51 37 44

3,02 -2,39 -1,72 1,96 -0,89 -0,73 0,08

n.d. 28 66 84 44 44 32

n.d. -62 -24 2 -49 24 36

42 26 59 86 44 43 40

24 -64 -34 0 -48 16 27

45 77 72 68 76 37 79

55 -22 -11 -19 -24 28 12

86 51 92 87 100 98 97

-14 49 6 13 0 0 3

46 39 57 57 65 42 68

36 -58 -41 -28 -20 -46 -32

n.d. 55 58 51 47 45 50

n.d. 75 50 59 44 57 64

n.d. 13 13 33 55 32 25

n.d. 43 41 56 43 54 55

n.d. 44 10 36 56 30 20

n.d. 47 49 54 60 54 56

n.d. 47 14 38 29 30 15

n.d. 84 83 70 96 92 45

n.d. 16 17 30 4 -2 11

n.d. 85 77 98 93 89 85
n.d. 7 -14 2 1 1 -8

n.d. 81,2 79,6 77,5 77,3 81,7 85,2

63 50 84 88 89 84 91

4 7 1 9 O 0 0
3 2 7 O 2 2 8
14 7 14 1 1 1 0
n.d. 10 17 1 O 0 2

3 21 4 11 8 10 4

Aquest sector ha tancat l'any amb un to de lleugera recupera
ció de les vendes. Aquest comportament ha incidit favorable
ment sobre la continuïtatdel creixement de la producció per se
gon bimestre consecutiu i en un augment de la capacitat
productiva utilitzada fins a la cota més elevada de tot l'any.

La situació de la cartera de comandes en acabar l'any avala
l'escassa confiança dels empresaris en el manteniment d'aquesta
tendència durant els primers mesos d'enguany. Entre els factors
que impedeixen augmentar la producció, la competència estran
gera —que preocupava relativament fa uns mesos— ha perdut
tot el seu protagonisme a favor de la debilitat de la demanda i, en
menor mesura, de la insuficiència i inadequació de l'equip pro
ductiu.
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52

3
6

7

n.d.
38

64

6
2
11

0

4

66
6

7

14

17
4

52

1

4

4
1

16

41

3

3
9

0
3

46
5
4
14

6

3 8

Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

90 199

Igual
Saldo

46
30

38
14

53

14
38
32

12

—33

21

64

29

26

Variació en % 0,18 —2,39 0,21 —2,03 0,26 0,22 —3,15

3) Vendes totals Igual n.d. 28 48 35 17 23 59
Saldo n.d. —62 23 36 —29 69 16

4) Vendes en el mercat interior Igual 49 26 38 32 36 21 59
Saldo 17 —64 19 38 —22 69 18

5) Vendes en el mercat exterior Igual 23 77 62 77 44 62 75
Saldo 29 —22 14 5 —35 32 —11

6) Preus de venda Igual 97 51 79 68 81 97 95
Saldo 49 15 10 18 —1 —5

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 61 83 67 41 61 58 81

Saldo —1 —11 —33 —12 —7 —5 —14

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. 78 67 68 82 78 70

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. 43 44 48 45 72 76

Saldo n.d. 10 40 —31 55 21 11

10) Vendes Manteniment n.d. 62 57 48 44 79 77

Saldo n.d. 36 25 —31 56 13 9

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. 66 78 61 60 90 78

Saldo n.d. 30 14 —6 40 7 -1

12) Preus de venda Manteniment n.d, 88 78 95 97 75 68

Saldo n.d. 8 14 —5 —2 15 16

13) Ocupació Manteniment n.d. 71 87 75 75 71 48

Saldo n.d. —17 8 —13 —15 —7 —45

D) Capacitat productiva utilitzada (`)/0) n.d. 78,6 78,0 83,0 70,5 78,4 80,5

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

Definitivameut, l'evolució dels darrers mesos de l'any no s'ha
ajustat a les expectatives desvetllades arran de la represa del bi
mestre anterior.L'escàs dinamisme de les vendes —agreujatper
una lleugera pèrdua de posicions en els mercats exteriors— han
impedit mantenir la línia expansiva de la producció i, al mateix
temps, ha acabat per afectar sensiblement el volum d'ocupació.
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Les perspectives a curt termini apunten al manteniment d'uns
nivells de producció i vendes similars als registrats en acabar
l'any 1991. Les previsions més negatives —fet habitual a la
majoria d'activitats— es refereixen al nombre d'ocupats.



Indústria farmacèutica

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (')/0)

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

(dades provincials)

1990 1991

CI-N G-F M-A Mg-J .11- N-D

Igual
Saldo

12

88

26
58

64
–16

39

10

16

–74

46

51
52

–17

Variacióen % –0,03 1,03 0,51 –0,11 –0,41 3,30 –0,29

Igual
Saldo

n.d.

n.d.

18

59

31

–15

55

–27

15

–51

13

76
20
–19

Igual
Saldo

8

92

19

57

22

–4

54

–6

16

–52

13

75

29

–1

Igual
Saldo

35
47

46
5

53

10

51

–28

41

–38

29

34

28

45

Igual
Saldo

100

0

95

3

90

9

55

45

79

21

98

–2

100
0

Normal
Saldo

65

21

33

51

95

–1

95

1

95

–3
86
–13

72
27

Dies n.d. 47 42 42 40 34 42

I

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

56
29

40
47

45

–37

24

76

48

49

65

24

Manteniment

Saldo
n.d.
n.d.

62

32

63

29
51
–23

19
70

50
46

59
36

Manteniment

Saldo

n.d.

n.d.
77

23

77

22

55

–19

53

47

54

37

86

14

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

63

34

70

30

85
15

97

3

89

11

84

16

Manteniment

Saldo
n.d.
n.d.

65
25

72
18

80
14

79
17

74

13

89

3

da

ria

n.d. 77,6 77,5 77,8 77,9 79,2 79,0

46

0

0

0

n.d.
22

18
o

2

8
0

19

40
o

0

1
0

18

49

o
2

0
0

35

44

o

0

0
2

11

48
o

5

0
0

7

51

o
11

0

2
10

L'evolució del sector en acabar l'any 1991 confirma el procés
de canvi que viu de cara alMercat Únic. Davant d'unmercat in
teriormolt madur—en elque les perspectives amitjà i llarg ter
mini són de contenció de la despesa en medicaments per part del
seu primer client— tots els esforços s'orienten a obrir i consolidar
nous mercats. El bon comportament de les exportacions no ha
estat suficient per evitar una sensible desacceleració dels ritmes
de creixement de la producció.

El nivell de la cartera de comandes a final d'any i el relatiu op
timisme que es desprèn de les perspectives declarades a curt i
mitjà termini, fan pensar que els primers mesos d'enguany es po
den caracteritzar per una lleugera recuperació dels nivells d'acti
vitat.

27



(dades provincials)
1991

17 40 9 43 22 4 16Igual
Saldo 83 54 86 57 —34 96 —64

Variació en % —0,11 0,36 0,48 2,65 —9,91 —4,72 —3,24

Igual n.d. 1 9 48 23 12 16

Saldo n.d. 61 86 52 5 88 —64

Igual 7 4 9 48 3 12 12

Saldo 63 58 86 52 —15 88 —60

Igual 29 51 49 15 80 5 23

Saldo —3 —23 18 —7 —20 36 —15

Igual 46 22 40 100 100 100 53
Saldo 54 —47 —60 0 0 0 —39

Normal 57 25 56 10 65 40 32
Saldo —9 —75 —44 —74 —35 —60 —68

Dies n.d. 36 30 31 67 35 31

Manteniment n.d. 26 10 8 7 4 11

Saldo n.d. 74 90 10 93 —76 69

Manteniment n.d. 26 14 19 7 25 11

Saldo n.d. 74 86 —1 93 —55 69

Manteniment n.d. 9 42 23 9 63 65

Saldo n.d. 91 58 41 91 —37 —16

Manteniment n.d. 36 40 100 100 88 15

Saldo n.d. —30 —60 0 0 12 85

Manteniment n.d. 78 81 72 74 74 90
Saldo n.d. —15 —3 15 18 —5 10

n.d. 83,1 80,9 79,4 71,7 90,0 85,6

16 7 21 46 47 4 29

la 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 o 0

ia 0 0 2 0 0 0 0

n.d. 0 1 0 0 0 0

67 28 6 22 0 63 0

Química domèstica

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

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

A partir dels resultats agregats a nivell de sector ésmolt difícil
fer-ne unavaloració que sigui ajustada i vàlida a les diferents
branques que hi conviuen. L'estacionalitat moltmarcada d'algu
nes de les produccions del sector pot crear la sensació de resul
tats contradictoris. En tot cas, i assumint el risc derivat de la ge
neralització, dels resultats del darrer bimestre se'n dedueix una

evolució a la baixa del nivell d'activitat del conjunt del sector.
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Per contra, la capacitat productiva utilitzada s'ha mantingut a
uns nivells molt elevats. Les perspectives declarades conviden
clarament a l'optimisme, però calmatisar-les amb la situació de
la cartera de comandes a finald'any.



Productes metà1.1ics

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 elmercat exterior

6) Preus de venda

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

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

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%
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 (1)/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)
1990 1991

45

39
65
-9

75

-17

...

63
3

13

-65
20
56

._

16

-74
Igual
Saldo

Variació en % -0,07 -0,77 -0,41 -0,58 -1,30 -1,64 -0,51

Igual
Saldo

n.d.
n.d.

61

-12

63

-18
58
9

16
-60

27
46

10

-75

Igual
Saldo

43

37

60
-13

60
-20

57

8
9

-65
19

48
24
-73

Igual
Saldo

59
21

18
39

76
4

62
18

17

-60
19

62

11

-77

Igual
Saldo

94
-4

74

11

36

38
95
-4

97

-1
95
-2

93
0

Normal

Saldo
34

8

69
-25

13
-82

27

-56
19

-64

25

-67

24

-75

Dies n.d. 47 40 46 45 44 49

I

Manteniment
Saldo

n.d.

n.d.

79

11

81

11
33
-43

30
63

86
7

86
11

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

75
19

71

17

30
-43

28

65
80
3

83

9

Manteniment
Saldo

n.d.

n.d.
76
12

83
7

34

-58
40

54

78

-7
79
9

Manteniment
Saldo

n.d.

n.d.
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L'evolució del darrer bimestre de l'any passat ha acabat per
:.onfirmar la tendència lleugerament negativa del sector al llarg
ie tot l'any, malgrat els símptomes de reactivació detectats im
nediatament després de l'estiu.El volum d'ocupació i la capaci
,at productiva utilitzada han acabatper ressentir-se de la persis
,ent pèrdua de dinamisme.

Les previsions a curt termini no són gens optimistes i estan en

consonància amb la situació de la cartera de comandes en acabar
l'any. La feblesa de la demanda és l'únic factor rellevant esmen
tat que, segons les respostes dels empresaris del sector, impedeix
augments de producció.
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Maquinaria i material elèctric

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
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitatproductiva utilitzada (°/0)

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

(dades provincials)

27

21

38
2

36
8

29
—45

47

28

37

—6
Igual
Saldo

Variació en (1/. —2,22 —1,19 —1,93 —0,59 —0,85 —1,63

Igual 31 33 32 18 27 30
Saldo —11 11 —16 —50 26 5

Igual 28 24 28 18 26 30

Saldo 2 2 —13 —50 30 5

Igual 15 38 35 36 42 56
Saldo 4 25 11 —43 39 0

Igual 71 76 88 95 84 76
Saldo —10 6 2 —5 —8 —9

Normal 52 51 45 39 49 47

Saldo —46 —46 —43 —54 —35 —53

Dies 56 59 63 60 58 57

Manteniment 39 50 52 49 61 63
Saldo 29 44 —8 39 —8 25

Manteniment 58 43 62 41 47 50

Saldo 24 51 11 41 10 27

Manteniment 58 46 60 51 62 64
Saldo 19 42 11 19 —6 36

Manteniment 84 84 87 93 74 54
Saldo —2 6 —1 —7 —3 —10

Manteniment 56 57 79 65 55 58
Saldo —8 2 —12 —9 —37 —24

82,2 79,2 79,1 74,7 74,8 79,7

77 64 81 70 79 79

la 1 0 o 3 0 0

0 0 0 1 0 0

ja 2 4 5 4 6 4

5 7 5 7 7 10

3 5 3 9 7 13

Es tracta d'un sector on es revelen tendències molt diferents a

nivell d'empreses i gammes de productes. Una síntesi dels resul
tats delconjunt indica un darrer bimestre caracteritzat per l'es
tancament de l'activitat, en la línia del conjunt de l'any. Les con
seqüències més desfavorables han estat pel nombre d'ocupats i la
cartera de comandes.
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Segons les previsions, a curt termini no s'han d'esperar canvis
en l'evolució de les vendes i de la producció, fet que implicarà
noves reduccions en elnombre de llocs de treball i en els preus
de venda, recursos típics per intentar mantenir el nivell de com

petitivitat i la quota de mercat enfront d'una competència estran

gera creixent.



Material electrònic

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

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

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

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (')/0)

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

• (dades provincials)

41 97 0 13 19 21Igual
Saldo -3 -3 -37 -87 81 79

Variació en % -3,27 1,21 4,12 0,69 -0,40 -5,56

Igual 41 68 21 13 19 13
Saldo -40 26 -43 -87 81 71

Igual 21 60 21 0 42 41

Saldo -39 5 -43 -100 58 43

Igual 21 62 45 0 7 0

Saldo -74 -2 7 -100 69 84

Igual 100 67 86 84 61 100

Saldo 0 -33 -14 -16 8 0

Normal 31 43 70 64 75 55

Saldo -69 -57 -30 -36 -25 -45

Dies 42 49 44 40 41 41

,

Manteniment 45 54 0 3 0 0

Saldo 50 31 44 41 2 -49

Manteniment 45 49 0 31 0 0

Saldo 50 38 51 69 2 -49

Manteniment 66 38 54 7 0 28

Saldo 29 38 46 93 69 38

Manteniment 54 66 100 97 86 64

Saldo -46 -8 0 -3 -5 -36

Manteniment 69 28 29 22 25 71

Saldo -31 -4 -41 -68 -58 -29

88,0 79,7 77,9 64,2 80,6 79,2

56 51 46 48 11 72

da 0 0 0 0 0 0

20 18 21 0 0 0

ria 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 12 0

3 0 0 0 0 0

Durant eldarrer bimestre del 1991, el creixement de l'activitat
ha estat superior al registrat fins aleshores. L'expansió de la pro
ducció i de les vendes ha estat parallela. Cal destacar el fort di
namisme de les exportacions. La negativa evolució del volum
d'ocupació és un indicador més de l'elevat grau de precarietat en
la contractació laboral en determinades branques industrials.

De cara als primers mesos d'enguany s'espera un notable alen
timent del creixement de la producció i de les vendes, que hnpac
tarà negativament en la creació de llocs de treball i forçarà noves
baixes de preus. La feblesa de la demanda es revela com l'únic
factor determinant en aquest moment de cara a augments en el
nivell d'activitat.
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Automoció (dadcs provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

1990 1991

G-F M-A

1) Producció Igual 25 31 22 22 23 22 24
Saldo –69 –54 66 74 –74 71 –63

2) Nombre de persones ocupades Variació en % –1,94 0,07 3,21 3,48 1,72 0,57 2,08

3) Vendes totals Igual n.d. 5 23 24 25 21 7
Saldo n.d. –69 67 73 –65 71 85

4) Vendesenel mercat interior Igual 93 6 26 20 25 20 8
Saldo 41 65 71 –64 70 85

5) Vendes enel mercat exterior Igual 4 26 26 24 25 22 12
Saldo 94 –54 68 75 –70 71 82

6) Preus de venda Igual 98 39 96 93 100 99 98
Saldo 0 58 –2 –7 0 –1 –2

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 13 31 26 88 86 7 8

Saldo 77 –68 –69 –9 –6 76 77

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. 73 54 40 37 38 50

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment n.d. 35 13 10 26 9 30

Saldo n.d. 57 79 73 64 80 70

10) Vendes Manteniment n.d. 14 11 10 25 8 30
Saldo n.d. 78 86 73 62 77 70

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. 14 25 10 10 13 10
Saldo n.d. 81 75 81 82 85 90

12) Preus de venda Manteniment n.d. 89 32 78 97 29 34
Saldo n.d. 8 63 13 0 68 63

13) Ocupació Manteniment n.d. 30 30 88 26 48 92
Saldo n.d. 47 57 –11 56 –41 –6

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) n.d. 78,5 76,6 80,6 78,7 85,4 86,3

E) Factors que impedeixen unaugment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda 97 32 32 32 31 27 27
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 2 4 O 1 0 0 0
— Insuficiència de l'equip productiu 1 20 1 2 2 3
— Dificultats de finançament o tresoreria 2 5 3 2 2 0 1
— Competènciaestrangera n.d. 5 O 4 3 0 20
— Altres causes o 4 O 0 1 0 2

Lleugera correcció de les taxes de creixement dels volums de

producció després d'un seguit de mesos molt expansius. Això no

altera el dinamisme de les vendes ni la creació de nous llocs de
treball. La capacitat productiva utilitzada s'ha situat al punt més
alt de tot l'any i força per sobre del nivell del conjunt de la indús
tria.
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Les perspectives a curt termini són francament positives i, més
que la capacitat de la demanda, el que preocupa al sector és la

competència estrangera.



II. Finances





0 0
7 14

64 62

29 24

0 O

0 O
18 29
43 36
39 35
0 0

Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (°/0)
Petites imitjanes empreses

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

10
20

55
15
0

o
58
32

10
0

o

56
27

17
o

4

43
53
O
O

Grans empreses

tr.91 4t.

7 37 4 5 0
50 18 13 13 10
22 31 75 48 55
21 14 8 34 35
0 O O 0

Particulars

30 0

13 18
41 54

13 20
3 8

8
51
33
8
0

Demanda de crèdit esperada (°/0)
Consum

41,LátAir..41.11.14m.41, 41i..tvL o

Hipotecari

Creixerà fortament O O O 0 8 0 0
Creixerà moderadament 46 37 32 11 17 41 19

Esmantindrà 54 22 64 71 64 50 48
Caurà moderadament O 41 4 11 11 9 33
Caurà fortament O o O 7 O 0 0

Creixerà fortament 0 O 0 o 0 3 0
Creixerà moderadament 12 2 10 6 6 37 51
Esmantindrà 49 59 28 29 32 26 21

Caurà moderadament 39 36 59 58 62 34 28
Caurà fortament 0 3 3 7 0 0 0

O
17

68
15
O

=1111
7

39
19
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o

Notes metodològiques:
El valor totalde cada pregunta és 100 (equivalent al 100per cent) dividit entre lesrespostes possibles. El percentatge assignat acada resposta de les possibles s'obté de l'agregació de les
respostes de les entitatsponderades així: (40per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 percent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan nos'especifiqui altra cosa, totes lesrespostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestreimmediatament anterior.
Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la tendència esperada per alspropers trimestres— recullen les opinions per alsdos trimestres següents al de referència. Les respostes del
trimestre immediatament posterior al de referència es publiquen substituint lescorresponents opinionsmanifestades un trimestre abans. Lesdel segon trimestre quees publiquen perprimera
vegada, seranmodificades o, en el seucas ratificades, enel propertrimestre.
Significació de l'enquesta: Lamostra enquestada en aquestaocasió (3r. tr. de 1991) ha representat el 86,8 per cent del total de bancs icaixes operatius a la ciutat,mentre que el percentatge de
respostesobtingudes s'ha situat en un70,6 per centdel totalien gairebé el 80 per cent de lamostra enquestada. En el cas delsbancs el percentatge de respostes obtingudes en relació amb el
total és del 57,3 percent, mentre quepel conjunt de les caixes es superael 87 per cent.

Els resultats de l'enquesta de conjuntura financera que presen
tem, reflecteixen les opinions manifestades per directius i tècnics
d'una àmplia representació dels bancs i de les caixes d'estalvis
que operen a la ciutat. L'enquesta fa referència al quart trimestre
del 1991 i al primer i segon trimestres d'enguanyquan la pregun
ta es refereix a la tendència esperada. El procés d'enquesta s'ha
desenvolupat bàsicament durant elmes de gener i principi de fe
brer.

Augmenta la demanda de crèdit per part dels particulars i de les

petites i mitjanes empreses.

Durant els darrers mesos de l'any passat, la demanda de crèdit
bancari per part de les petites imitjanes empreses s'ha mantingut
en la tendència expansiva que l'ha caracteritzat al llarg de tot
l'any. En relació amb un any abans, la situació del darrer trimes
tre ha estat de creixement notable. La supressió de les restric
cions creditícies a principi del 1991 i la progressiva tendència a la
baixa dels tipus d'interès, pot estar en la base de l'expansió de la
demanda de crèdit per part de les empreses petites i dels particu
lars al llarg de tot l'any.

Contràriament, en el segment de les grans empreses s'ha fet
palès, al llarg de tot l'any,un comportament més erràtic—domi
nat per constants canvis de signe— però amb una tendència a

llarg termini caracteritzada per un manteniment dels seus nivells
de demanda de recursos bancaris. Les possibilitats creixents d'o
perar en un mercat financer cada dia més obert i amb nous pro
ductes permet a les grans empreses captar recursos financers en

condicions més atractives per vies alternatives a la tradicional del
sistema creditici —crèdit exterior, emissions d'obligacions i paga
rés, etc.— explica aquesta pèrdua de quota de les grans corpora
cions en el conjunt de la demanda de crèdit bancari.
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Demanda de crèdit per sectors productius
Sectors productius amb una demanda de crèdit més important (%)

Sector

Inversió fixa Circulant

4t. tr.90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91 4t. tr. 91 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr.91 4t. tr. 91

Construcció 25 39 22 26 28 14 34 24 28 27
Altres serveis 12 6 13 21 11 1 11 4 7 8
Restauració í hostatgeria 6 6 19 3 9 1 1 1 4 14

Química de consum i farmacèutica 5 4 7 2 15 — 1 2 4
Tèxtil 12 7 3 3 1 22 16 12 15 11

Extractives imaterials per a la construcció 11 5 18 6 1 5 3 15 2

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

Comerç a l'engròs 1 2 — 2 20 5 4 10 6
Fabricació de maquinària imaterial elèctric 1 1 3 1 1 1 3 3 — 7

Comerç al detall — 1 2 21 2 1 2 3
Fabricació de productes metal.lics 2 2 8 1 2 1 2 — 1 2
Serveis a les empreses 17 1 4 3 1 2 5 21 4 1

Química de base i per a usos industrials 4 5 7 3 3 — 2

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

Cuir, calçat, vestit i confecció — — — 7 2 11 3 5

Paper i arts gràfiques 5 3 2 2 7 2 — 2

Fabricació d'instruments de precisió, òptica — — — — 8 — —

Altres indústries manufactureres 4 4 2 1 4 — 2 —

Resta sectors 3 1 1 9 1 2 4 7 5 1

Sed ctius amb un creixementmés important de la demanda de crèdit (%)
Sector 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91 4t. tr. 91

Construcció 12 20 17 16 22

Química de consum ifarmacèutica 5 — 6 — 20

Restauració i hostatgeria 10 10 17 5 11
Altres serveis 17 1 3 4 10

Química de base i per a usos industrials 3 1 1 12 6

Alimentació, begudes i tabac 5 4 1 7 6
Tèxtil 15 6 3 — 5
Comerç a l'engròs 4 3 2 — 5

Comerç al detall 6 6 9 5 4

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

Serveis a les empreses 8 4 9 5 3
Extractives imaterials per a la construcció — 17 7 8 1

Paper, arts gràfiques iedició 2 16 4 5 1
Fabricació vehicles i altre material transport — — 3 5 2

Fabricació de productes metà1.1ics — 1 9 — 2

Transports i comunicacions 10 — 3 — —

Resta sectors 3 3 1 8 9

Una anàlisi global de les dades, sembla apuntar al fet que les
entitats financeres han optat per compensar elmenor creixement
de la demanda creditícia per part dels grans clients, a base d'in
centivar la demanda dels particulars —especialment els crèdits
personals i de consum—, un sector del negoci que en els darrers
anys a causa de les limitacions a la concessió de crèdits— ha
via estat força marginat.
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La demanda de crèdit esperada durant els primers mesos

d'enguany es caracteritza per un manteniment de la tendència
de final del 1991, amb un crèdit empresarial orientat bàsicament
al finançament d'estocs i el particular al consum.

Les previsions de demanda de crèdit de cara a la primeramei
tat d'enguany i en relació amb el nivell de finald'any, són lleuge
rament negatives pel que faal crèdit hipotecari i pel destinat a
projectes empresarials d'inversió. Així, aquestes previsions no in
trodueixen cap canvi en l'evolució dels darrers trimestres. Per un
cantó, les enormes expectatives creades pel pla quadriennal de
l'habitatge retarden la presa de decisions per part de compradors
potencials. Pel que fa a la inversió, sembla que l'empresari català
vol encarar el 1993 des d'una posició consolidada alhora con
servadora. La desceleració del creixement dels darrers dos anys i
les previsions a curt i mitjà termini no afavoreixen l'assumpció de
grans projectes inversors més enllà dels de renovació tecnològica
i de processos.



Consum Hipotecari
3r. tr. 91 4t. tr. 91 lr. tr. 92 2n. tia 2n. tr. 91 3r. tr. 91 4t. tr.911111a,92 2

3 3 3 o 2 4 0 O 0

65 19 14 18 35 30 24 3 3
6 49 39 70 63 39 47 63 57

26 29 44 12 0 27 29 34 40

0 0 0 0 O O O 0

11 0 O O 2 16 0 0 0
43 44 34 15 56 52 56 45 19
19 28 32 77 34 6 12 23 73
27 28 34 8 8 26 32 32 8
0 0 0 0 o O 0 O O

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

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

Ha crescut o creixerà fortament
Ha crescut o creixerà moderadament
S'ha mantingut o es mantindrà
Ha caigut o caurà moderadament
Ha caigut o caurà fortament

10

56
34
0
o

Ha crescut o creixerà fortament
Ha crescut o creixerà moderadament
S'ha mantingut o esmantindrà
Ha caigut o cauràmoderadament
Ha caigut o caurà fortament

2

35
63
o
O

Oferta de crèdit esperada (%)

Sobrarà oferta

Es cobrirà la demanda
Existirà demanda insatisfeta

24
72

4

56
32
12

49

48
3

51

44
5

73
4

14

67

19

Preu del crèdit esperat (%)

o o 0 0 0 0Creixerà fortament
Creixeràmoderadament O o 7 0 11 6
Es mantindrà 87 58 72 55 86 20
Caurà moderadament 13 39 21 45 3 74
Caurà fortament 0 3 0 0 0 0

Per contra, el sistema financer preveu que tant el crèdit al con
sumcom el destinat al finançament de circulant continuin la tòni
ca ascendent de l'any 1991, encara que amb unanotable descele
ració dels ritmes. En bona part, a causa de lanecessitat que tenen
la majoria d'entitats de controlar i reduir el grau de morositat en
tre els seus clients.

El grau de morositat en la devolució dels crèdits ha augmentat
lleugerament durant el darrer trimestre de l'any passat.

L'evolució del grau demorositat de la cartera de crèdits del
sistema financer ha estat una de les notes més negatives i preocu
pants de l'any 1991. L'evolució del darrer trimestre —segons les
entitats que operen a l'àrea de Barcelona— ha continuat la ten
dència a l'alça dels trimestres anteriors. Les estratègies per captar
clients engegades arran de la supresió de les limitacions credití
cies, en combinació amb unes perspectives fallides de reactivació
econòmica, no han fetmés que aguditzar el problema. En tot cas,
el volummés important es concentra en el sector empresarial.
Les esperançes, més que previsions, apunten a un relatiu estanca
ment de la ratio de morositat de cara a la primerameitat d'en
guany, gràcies a una selecció més estricta dels clients nous.

La represa de la tendència a la baixa del preu del crèdit s'ajorna
un cop més.

Durant el 1991, la forta expansió de la demanda de crèdit per
part de les petites i mitjanes empreses i per part dels particulars
ha evolucionat paral.lelament amb la tendència igualment crei
xentdel grau de morositat en la devolució de crèdits que sopor
ten les entitats financeres.Un tercer factor—el preu del crèdit
ha estat el gran sacrificat en aquesta conjuntura.

A més delmanteniment per part delGovern d'una política
monetària restrictiva i la dificultat per controlar el dèficit del sec
tor públic en el seu conjunt, lapressió de la demanda de crèdit ha
estat suficient per ajornar dia a dia rebaixes en el preu del crèdit.
Almateix temps, l'augment del volum demorosos i impagats ha
forçat amantenir estable el preu del crèdit per a la resta de
clients per tal de no castigar excesivament els marges de rendibi
litat.
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Evolució, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini

Ha augmentat notablement 0 8 6 0 32 34 42 31 26 29
Ha augmentat moderadament 57 46 65 39 35 27 45 59 41 32
S'ha mantingut estable 40 41 29 65 23 24 5 2 13 14

Ha disminuït lleugerament 3 5 0 25 10 15 8 8 20 25
Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ha augmentat notablement O 12 0 0 0 0 8 2 0 7

Ha augmentat moderadament 37 56 21 19 10 19 25 12 20 20
S'ha mantingut estable 60 23 31 48 41 71 31 28 18 28
Ha disminuït lleugerament 2 9 14 8 20 10 6 21 27 16
Ha disminuït sensiblement O 34 25 29 O 30 37 35 29

Ha augmentat notablement 0 0 28 0 O 0 7 10 0 0

Ha augmentat moderadament 12 23 8 15 3 18 23 10 20 9

S'ha mantingut estable 38 29 29 35 64 29 22 17 49 39

Ha disminuït lleugerament 37 34 35 50 25 46 39 63 28 12

Ha disminuït sensiblement 13 14 0 O 8 7 9 0 3 40

Ha augmentat notablement 73 92

Ha augmentat moderadament 27 8

S'ha mantingut estable 0 0

Ha disminuït lleugerament 0 O

Ha disminuït sensible~ O

Si es compleix que de manera immediata la majoria d'entitats
revisaran els seus criteris de concessió de crèdits, es podria com
partir la confiança manifestada que de cara l'estiu es torni a re
prendre la tendència a la baixa dels tipus d'interès d'actiu.

La Construcció esmanté un trimestre més comel sector

productiu amb una demanda de crèdit més important.

L'evolució del darrer trimestre del 1991 s'ajusta al que ha estat
la tònica dels trimestres anteriors. Juntament amb el lideratge de
les empreses constructores —en el darrer any aquesta activitat ha
assolit de nou taxes de creixement superiors a les de la resta d'ac
tivitats a l'àrea econòmica de Barcelona— determinats sectors

terciaris s'han consolidat en un destacat segon lloc. Però igual
que en trimestres anteriors, algun sector industrial destaca per
sobre de la resta. En aquesta ocasió ha estat el de laQuímica de
consum i farmacèutica —amb unagran implantació a Barcelona i
àreametropolitana— l'activitat industrial que ha registrat un ma
jor dinamisme com a demandant de crèdit bancari, substituint en
aquest paper el conjunt de la Indústria de materials per a la cons

trucció que al seu torn havia substituit el Tèxtil. Cal destacar que
en bona part, aquests recursos creixents acaparats per la Química
de consum i farmacèutica estan abocats al finançament de proce
sos d'inversió.
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Les necessitats decreixents de finançament de circulant i estocs
per part del Tèxtil pot ser un indicador que el pitjor moment del
sector ha quedat enrera. Per contra, destaca l'augment de les ne

cessitats de finançament de circulant del sector de Restauració i
hostatgeria, encara immers en un important procés de creixe
ment i renovació.

Es manté la forta expansió dels recursos adreçats al fons
d'inversió col•lectiva.

En termes de dipòsits-collocacions, els fons d'inversió col.lec
tiva s'han consolidat com eldarrer gran «descobriment» del siste
ma financer d'aquest país, i en concret, dels seus proveïdors tra
dicionals de passiu. L'excel.lent relació entre rendibilitat a mitjà i

llarg termini i l'elevat grau de seguretat, i sobretot, el favorable
tractament fiscal dels rendiments —en realitat increments patri
monials— han estat les raons que han provocat eldesviament cap
aquestes col.locacions de molts recursos situats fins ara en actius
sense beneficis fiscals i amb rendiments sotmesos a la correspo
nent retenció en origen.

La resta de col.locacions—unes més que d'altres— s'han vist
afectades per aquestmoviment. Lògicament, les més afectades
han estat les diferentsmodalitats de deute públic —pels avantat
ges fiscals— i les emissions de títols d'empresa. Els dipòsits a la
vistai resta de productes bancaris a termini han aconseguitman
tenir el seu atractiu, malgrat que la seva remuneració —com la de
la resta de col.locacions— ha tendit a la baixa.



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

29 0 28 0 0 30 28 28 0 0Creixerà fortament
Creixeràmoderadament 44 56 35 11 50 45 25 25 57 44

Es mantindrà 27 40 20 59 43 17 39 36 29 43
Caurà moderadament 0 4 17 30 7 8 8 11 14 13
Caurà fortament 0 0 O O O 0 0 0 0 O

Creixerà fortament 4 O O 0 0 O 0 o 0 O
Creixerà moderadament 30 19 12 20 16 27 13 6 16 19
Esmantindrà 17 45 51 40 42 32 36 36 34 31
Caurà moderadament 21 8 37 40 42 14 23 30 18 46
Caurà fortament 28 28 o 0 0 27 28 28 32 4

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 3 o 0 o 0
Creixeràmoderadament 14 8 11 9 19 11 13 13 9 3
Esmantindrà 53 55 52 58 60 43 20 61 32 86
Caurà moderadament 33 37 37 25 13 43 67 26 22 3
Caurà fortament 0 0 0 8 8 0 0 0 37 8

Fons d inversió col•lectiva

Creixerà fortament 77 71 65
Creixerà moderadament 23 29 28

Es mantindrà 0 0 7

Caurà moderadament 0 0 0

Caurà fortament 0 0 0

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

3r. tr. 91 91 lr. tr. 92 1 3r. tr. 91

Creixerà fortament 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
Creixeràmoderadament 28 0 0 0 0 0 7 O 0 0
Es mantindrà 15 83 58 83 72 9 64 65 74 68
Caurà moderadament 53 17 42 17 28 87 29 35 26 32
Caurà fortament 4 0 0 0 0 4 o 0 0 0

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O
Creixerà moderadament 0 17 0 4 0 0 17 O 0 O
Es mantindrà 3 63 44 66 58 15 68 25 69 65

Caurà moderadament 93 20 56 30 42 81 12 72 31 35
Caurà fortament 4 0 0 0 0 4 3 3 0 0

Creixerà fortament 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0
Creixeràmoderadament 0 6 10 14 10 0 13 3 14 13
Es mantindrà 28 77 51 62 53 14 72 41 56 53

Caurà moderadament 66 17 39 24 37 79 15 56 30 34
Caurà fortament 6 O o O 0 7 0 0 0 O
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Dinamisme del mercat

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

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

Creixerà a un ritme superior 55 41 31 36 0 14 0 32 7 44 3 10
Creixerà a un ritme similar 35 42 60 61 46 44 82 29 52 29 79 76
Creixerà a menor ritme 10 17 9 3 54 42 18

i

39 41 27 18 13

Estimació del dinamisme pel que fa a Barcelona com a plaça financera en comparació amb la resta de l'Estat (`)/0)
Mercat bancari Desintermediació

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

Creixerà a un ritme superior 20 20 39 27 8 18 56 24 21 28 43 59

Creixerà a un ritme similar 80 69 55 73 63 50 26 43 51 72 57 41

Creixerà a menor ritme 0 11 6 0 29 32 18 33 28 0 0 0

Dinamisme dels agents
Entitats més dinàmiques ¡Jo agressives al mercat de Barcelona (€%) 1~~1.1111"

En productes de crèdit 3r. tr. 90 4t. tr. 90 1r. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91 41. tr. 91

Bancs d'àmbit estatal 37 33 41 30 32 33
Bancs catalans independents 13 14 18 16 16 26
Caixes catalanes 8 19 17 24 26 19
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 28 24 13 24 9 14
Societats hipotecàries 3 1 3 2 4 4

Caixes de la resta de l'Estat 1 2 0 1 5 2

Bancs estrangers 1 2 2 1 3 2
Financeres de consum 8 3 2 2 5 0

Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 0 1 4 0 0 0

En productes de dipòsit-col.locació
Bancs d'àmbit estatal 33 22 21 24 33 33
Caixes catalanes 15 23 25 30 29 29
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 28 25 23 26 7 12
Caixes de la resta de l'Estat 0 3 1 0 3 12
Societats assessores, gestores, etc. 1 4 4 3 17 7

Bancs catalans independents 9 16 21 11 10 3
Bancs estrangers 12 2 2 3 1 2
Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 1 5 3 1 0 2

De cara a la primerameitat d'enguany no es preveuen canvis
significatius. Esmantindrà l'atractiu dels fons d'inversió—a cos

ta de les col.locacions en deute públic i en pagarés d'empresa
gràcies al descens generalitzat de les remuneracions de la resta de
col.locacions. En aquesta conjuntura, els fons d'inversió també
juguen amb avantatge, ja que per la mateixa composició de la
cartera del fons, la retallada en la retribució es retarda i es dilueix
en el temps.
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De forma paranela a l'expansió dels fons d'inversió conectiva,
les entitats enquestades—exclusivament bancs i caixes— aposten
per una creixent desintermediació del sector financer, especial
ment a Barcelona en front de la resta de l'Estat.

Pel que fa a la valoració que el mateix sector fa dels diferents
tipos d'entitats en funció del seu dinamisme ja sigui a l'hora de
captar passiu o de concedir crèdit, els bancs d'àmbit estatal es
consoliden coma capdavanters indiscutibles, però sotmesos a un

estretmarcatge per part dels bancs catalans independents quan
es tracta d'oferir crèdits, i de les caixes catalanes en productes de
dipòsit-col.locació. En aquesta mateixa vessant del mercat, s'ha
de remarcar el dinamisme de les caixes de la resta de l'Estat.



Sistema financer

Nombre d'oficines del sistemacreditici (31-XII-1991)

Àmbit
territorial

Nombre d'oficines Variació (31-X11-1991/31-X11-1990)
Total
sistema
cr•

• '

Banca
Caixes
d'esüdvi

Resta

sistema

„creditici,

Total

sistema

cr Banca
Caixes
d'estalvi

Resta

sistema
creditici

Barcelona 2.226 1.089 1.126 11 0,9 2,5 —0,5 —8,3
Resta prov. Barcelona 2.662 1.146 1.511 5 1,6 3,1 0,6 0,0
Resta Catalunya 2.168 942 1.137 89 2,1 2,7 1,2 6,0
Total Catalunya 7.056 3.177 3.774 105 1,5 2,8 0,5 4,0

Madrid 2.501 1.771 717 13 7,2 7,1 8,3 —18,8
Resta prov. Madrid 994 657 330 7 9,5 8,6 9,3 600,0
Total Espanya 36.772 17.824 15.800 3.148 3,8 5,4 2,1 3,4

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

Mentre que al llarg del 1991 el nombre d'oficines bancàries
a Barcelona ha crescut al ritme d'anys anteriors, el nombre
d'oficines de les caixes ha disminuït.

En relació amb un any abans, elnombre total d'oficines del sis
tema financer a Barcelona durant el 1991 ha augmentat lleugera
ment—un 0,9 per cent—, en una clara tendència de desceleració
del ritme expansiu d'anys anteriors. De fet, però, aquest creixe
ment ha vingut pel cantó de les oficines bancàries, ja que en les
caixes d'estalvi es detecta una disminució en termes absoluts des
d'inicis del segon semestre, a causa sobretot del procés de reorga
nització de la principal caixa d'estalvis a la ciutat de Barcelona.

En la mateixa direcció de Barcelona es comença a comportar
l'evolució a la resta de la província i de Catalunya: es desaccelera
considerablement el ritme de creixement en relació amb anys an
teriors, i més especialment en caixes d'estalvi que en bancs. Així,
el nombre d'oficines de caixes d'estalvi—encaramolt superior a
les de bancs— tendeix a l'estancament. De fet, si es considera la
província de Barcelona, la variació en el darrer any ha estat pràc
ticament nul.la. Per altra banda, val la pena remarcar l'increment
important d'oficines bancàries que s'ha donat al darrer trimestre
de l'any.

Fora de Catalunya, i molt especialment aMadrid, els ritmes de
creixement sónmés elevats. El cas de Madrid, tanmateix, no dei
xa de ser unaexcepció dins del conjunt espanyol, ja que manté
uns increments anuals molt per sobre de la mitjana estatal.

No hauria d'estranyar aquesta evolució si es té en compte la
menor dotació d'oficines d'entitats financeres per habitant a Ma
drid que a Barcelona. A més a més, les relacions Dipòsits-Crèdits
per oficina a Barcelona i aMadrid presenten un diferencial enca
ra favorable a Madrid. Tot això i el fet que Madrid continua sent

en lamajoria de casos elprimer punt d'arribada d'entitats estran
geres a Espanya, pot explicar aquest diferencial de creixement
tan acusat.

Tot i l'impacte del volum de recursos col.locats en els Fons
d'Inversió Col.lectiva sobre els passius comptable de les entitats

financeres, el creixement ha estat notable.

En acabar el 1991, el volum de dipòsits delsector privat al sis
tema bancari a la província de Barcelona havia crescut prop d'un
quatre per cent en termes reals —descomptada la inflació— en

relació amb un any abans. A la resta de Catalunya, l'increment
ha estatmolt més elevat i ha sobrepassat un 10 per cent, també
en termes reals. En ambdós casos, l'evolució s'hamantingut força
homogènia al llarg de l'any, amb una lleugera tendència a suavit
zar-se al darrer trimestre.
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Dipòsits/Oficina
(milions de pies.)

Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

mmi

idek.-
•

dal

Milers de milions de pessetes

31-XII

Variació (%)
31-X11-19911 131.XI

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

6.711,4
1.401,3
8.112,7

7.239,8
37.691,6

6.864,5
1.435,9
8.300,4

7.522,0
38.727,6

7.037,6
1.546,8
8.584,4

7.059,6
1.633,7
8.693,3

7.752,8 7.913,4
39.974,0 40.611,6

7.364,0
1.626,4
8.290,4
8.590,1
41.895,7

4,3
-0,4
3,4

8,6
3,2

9,7
16,1
10,8

18,7
11,2

1.391,0
659,4

1.167,3

2.234,5
1.063,8

1.506,5
750,2

1.274,1

2.457,8
1.139,3

Crèdits del sistema bancari al sector privat
Crèdits/Oficina

Àmbit Milers de milions de pessetes Variac'ó (%) (milions de pies.)
territorial

.1. 30,. . ii. % 1 i ii''
31-X11-1991/ 31-XII-1991/

31-XII-1990 31- Y

Prov. Barcelona 4.267,6 4.557,4 4.751,0 4.863,4 5.269,2 8,3 23,5 884,5 1.078,0
Resta Catalunya 1.119,0 1.148,1 1.184,0 1.195,9 1.260,8 5,4 12,7 526,6 581,5
Total Catalunya 5.386,6 5.705,5 5.935,0 6.059,3 6.530,0 7,8 21,2 775,1 925,5

Prov,Madrid 7.515,1 7.726,6 7.939,1 8.169,6 9.176,4 12,3 22,1 2.319,5 2.625,6
TotalEspanya 28.902,8 29.860,0 30.831,7 31.534,4 33.802,3 7,2 17,0 815,7 919,2

Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
31-XII-1990 31-XII-1991

Variacio (%
31-XII-199

Prov. Barcelona 0,636 0,716 12,5
Resta Catalunya 0,799 0,775 -2,9
Total Catalunya 0,664 0,726 9,4

Prov.Madrid 1,038 1,068 2,9
Total Espanya 0,767 0 5,2

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

A la província deMadrid, ha estat clarament superior,assolint
un creixement real demés del 13 per cent, i que fins i tot s'ha ac

centuat al quart trimestre. Pel conjunt espanyol, la variació s'ha
situat un punt i mig per sobre de la de la província de Barcelona,
amb un increment real del 5,7 per cent.

L'evolució als diferents àmbits territorials del volum de dipò
sits contrasta, a grans trets, amb ladel nombre d'oficines. A la

província deMadrid, tant dipòsits com nombre d'oficines han tin
gut creixements importants. En canvi, a la resta de Catalunya
-exclosa la província de Barcelona- l'expansió del volum de
dipòsits s'ha acompanyat d'un increment molt més suau del nom
bre d'oficines, la qual cosa fa que la ràtio dipòsits per oficina aug
menti sensiblement -quasi un 14 per cent-en relació amb la
que existia en acabar el 1990.
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Fort increment del crèdit al llarg de l'any i, en especial, al darrer
trimestre.A Barcelona i Madrid ha crescut molt per sobre
de lamitjana espanyola.

Al llarg del 1991, el crèdit del sistema bancari al sector privat a
laprovíncia de Barcelona ha experimentat un gran augment, al
voltant del 18 per cent en termes reals. A la resta de Catalunya,
l'increment ha estat clarament inferior, i àdhuc sensiblement per
sota del conjunt espanyol. Per altra banda, l'increment a la pro
víncia de Madrid ha estat molt proper al de Barcelona, amb un

16,6 per cent, un cop descomptada la inflació. Pel conjunt espa
nyol, és d'un 17 per cent en termes monetaris, per sota del de les
províncies de Barcelona i Madrid, però quatre punts per sobre de
la resta de Catalunya. Aquestes variacions contrasten amb les de
l'any anterior, en què l'increment de la província de Barcelona
fou sensiblement inferior al de la resta de Catalunya, mentre que
ara, al 1991, ha estat clarament al revés.

En conjunt, el crèdit s'ha rellançat al quart trimestre, imolt es
pecialment a Madrid. Aquest fet pot venir donat per unes neces
sitats puntuals de finançament per part de les empreses de cara a

tancar l'exercici i fer front a certs pagaments extraordinaris i d'al
tres d'ajornats abans d'acabar l'any. Si contrastem aquestes da
des amb les de la inversió industrial i de l'enquesta de conjuntura
financera, veiem que lamajoria del crèdit bancari s'ha destinat a
finançar circulant i estocs de les empreses, sense que s'hagin re
gistrat variacions destacables en el crèdit al consum i hipotecari
en relació amb la resta de l'any.



Mercat de valors

Volum efectiu negociat a
Milers

les borses de comerç
de milions de pessetes Números índex (1980 = 100) Participació sobre

Total borses Total borses
total negociat (°/0)

adri i

1981 232,3 41,0 160,0 169,3 165,3 169,7 17,6 68,9
1982 254,5 39,4 175,3 185,5 158,9 185,9 15,5 68,9
1983 337,5 71,0 219,2 246,0 286,3 232,4 21,0 64,9
1984 633,2 143,8 411,7 461,5 579,8 436,6 22,7 65,0

1985 880,3 117,9 685,1 641,6 475,4 726,5 13,4 77,8
1986 2.738,6 363,7 2.164,7 1.996,1 1.466,5 2.295,5 13,3 79,0
1987 5.087,4 791,1 3.863,9 3.708,0 3.190,0 4.097,5 15,6 76,0
1988 3.536,3 592,5 2.568,6 2.577,5 2389,1 2.723,9 16,8 72,6
1989 5.027,7 550,6 4.015,6 3.664,5 2.220,2 4.258,3 11,0 79,9

1990 4.643,3 498,8 3.761,9 3.384,3 2.011,3 3.989,3 10,7 81,0
lr. tr. 1.147,7 126,1 904,3 11,0 78,8
2n. tr. 1.297,0 157,9 1.064,0 12,2 82,0
3r. tr. 1.086,1 103,9 917,7 9,6 84,5
4t. tr. 1.112,4 110,7 876,0 10,0 78,7

1991 n.d. 572,9 4.206,0 n.d. 2310,1 4.460,2 n.d. n.d.
lr. tr. 1.379,2 148,1 1.149,5 10,7 83,3
2n. tr. 1.365,6 120,6 1.144,9 8,8 83,8
3r. tr. 1.283,1 89,7 896,5 7,0 69,9
4t. tr. n.d. 214,5 1.015,2 n.d. n.d.

1992
lr. tr. n.d. 108,9 1.180,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Font: Borsa de Barcelona i Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos anys. Elaboració pròpia.

El volum de contractació a la Borsa de Barcelona durant el

primer trimestre d'enguany s'ha vist afectat per la conjuntura
internacional i les tensions sobre els tipus d'interès en el mercat
interior.

El volum efectiu negociat a laBorsa de Barcelona durant el
primer trimestre d'enguany ha estat lleugerament per sobre dels
cent milmilions. Aquest total és sensiblement inferior al delma
teix període de l'any anterior, encara que l'increment que hi ha
gué als darrers mesos del 1991 permet de matisar aquest poc ni
vell d'activitat.

L'avanç de resultats de les empreses que cotitzen a borsa
-menys positius que en anys anteriors- ha provocat una reta
llada de preus i del volum d'operacions, sense oblidar que l'acti
vitat borsària continua afectada per alguns factors negatius de
períodes anteriors, en especial per una desceleració de la inversió
estrangera i pel manteniment del nivell de rendibilitat de la renda
fixa en termes monetaris. A més, la importància creixent dels
fons d'inversió fa que una part del capital que es podria destinar
a operacions borsàries es canalitzi cap a altres actius amb una

rendibilitat assegurada.

Quant a la Borsa deMadrid, el nivell de negociació ha aug
mentat lleugerament en relació amb el primer trimestre del 1991.
La concentració creixent de les operacions a aquesta plaça fa que
el seu pes sobre el total espanyol continuï elevat i fins i tot aug
menti, contràriament al que succeeix a Barcelona.

Variació (/o) Barcelona Madrid Total

lr. tr. 1992/1r. tr. 1991 -26,5 2,7 n.d.

1991/1990
1990/1989

14,9
-9,4

11,8
-6,3

n.d.

-7,6
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III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució de parc automobilístic' (prov.de Barcelona)

1984 n.d.92.130 n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137.309
1989 236.902 86.619 150.283

1990 204.151 64.695 139.456
lr. tr. 55.761 14.429 41.332
2n. tr. 59.746 14.882 44.860
3r. tr. 45.424 13.301 32.123
4t. tr. 43.220 22.079 21.141

1991 185.902 61.557 124.345
lr. tr. 43.627 11.517 32.110
2n. tr. 51.838 11.402 40.436
3r. tr. 43.950 10.227 33.723
4t. tr. 46.487 28.411 18.076

1992
lr. tr. 52.983 18.545 34.438

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COC1NB. Boletín de Estadística yC,oyuntura.Diversos números.
A partir del lr. tr. de 1988, les dades són facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

lr. tr. 1992/1r. tr. 1991 21,4 61,0 7,3

1991/1990
1990/1989

-8,9
-13,8

-4,9
-25,3

-10,8
-7,2

La reducció'de ¡'IVA facilita una recuperació important de les
matriculacions de vehicles, després d'un 1991 atípic.

La reducció en cinc punts de l'IVA aplicable als vehicles -en
vigor a partir de gener- ha estat un factor determinant per aug
mentar les matriculacions al primer trimestre d'enguany. Fins i
tot, l'anunci uns mesos abans d'aquestamesura ha pogut frenar
l'inici de recuperació que es detectà als darrers mesos del 1991, i
així part de la demanda d'aleshores s'ha pogut traslladar al 1992.
Per altra banda, la contenció de preus per part dels fabricants i la
reducció dels aranzels d'importació també han facilitat l'adquisi
ció de nous vehicles.

Matriculació de vehicles a la província
de Barcelona (milers)

80

70

60

50

40

30

20

10

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

1989 1990 1991 1992

En definitiva, després d'un 1991 atípic, les matriculacions de
vehicles a la província de Barcelona -com també a la resta de
l'Estat- obren unesperspectives excellents de cara al 1992. Em
però, tot i l'augment d'un 21,4 per cent entre el primer trimestre
d'enguany i el mateix període de l'any passat, no s'assoleixen els
rècords absoluts del trienni 1988-90.

De cara als propers mesos, les reformes recents que afecten el
mercat de treball poden frenar la compra de nous vehicles. En tot
cas, ia la vista de l'evolució de les baixes, el que és cert és que
l'increment net serà més suau que en anys anteriors, més encara
si tenim en compte que del 1988 ençà s'ha renovat gran part del
parc de vehicles.
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Evolució del parc de ciclomotors (1986-1991)

1991
Variació (%) Variació (%)

Altes 4.431 4.496 5.204 6.174 8.441 9.461

Font:Àmbit de la Via Pública. Ajuntament de Barcelona.

9.584 1,3 113,2

Evolució del cens de vehicles per tipologies
1986 1990 1991*

(1987-1991)
Variació (%)

Tipologia Vehicles % Vehides
„ „

% Vehides
,

°/0 199111990 1991/1986

Turismes 606.097 77,5 693.789 73,0 709.824 72,0 2,3 17,6
Motos 89.263 11,4 124.383 13,1 133.954 13,6 7,7 49,5
Ciclomotors 27.340 3,5 54.306 5,7 61.823 6,3 13,8 122,5
Camions 28.243 3,6 36.652 3,9 37.997 3,8 3,7 34,5
Altres 31.218 4,0 41.740 4,4 42.631 4,3 2,1 36,6

Total 782.161 100,- 950.870 100,- 986.229 100,- 3,7 26,3
* Dades estimades.
Font: Servei d'Estadística Municipal. Cens de Vehicles 1990. Elaboració pròpia.

Distribució del cens de vehicles segons llur antiguitat (1990)

Turismes 693.789 7,9 11,6 17,3 21,5 6,2 8,3 9,4 10,0 7,8 0,0
Motos 124.383 12,2 10,2 19,6 20,5 4,4 5,9 7,2 9,6 10,5 0,0
Altres' 78.392 13,6 14,2 12,1 12,7 4,4 6,8 8,6 8,9 10,4 8,3

Total 896.564 9,0 11,6 17,1 20,6 5,8 7,9 9,0 9,8 8,4 0,8
Exclosos ciclomotors.

Font: Serveid'Estadística Municipal. Cens de vehicles 1990. Elaboració pròpia.

El parc de motos i ciclomotors continua augmentantmolt per
sobre de lamitjana, ija representen prop del 20 per cent del
total de vehicles.

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA les da
des referents al parc de vehicles de la ciutat, a partir de la infor
mació del Cens de Vehicles del 1990. També presentem, comja
es féu al número 10 de la revista, la matriculació de ciclomotors
dels darrers anys.

En primer lloc, cal assenyalar que al 1991, el parc de vehicles
ha continuat augmentant -auna taxa unes dècimes per sota del
quatre per cent-, tot i que aquest increment tendeix a suavitzar
se des de fa tres anys. Dins d'aquesta tendència, destaca l'evolu
ció dels ciclomotors, que continuen amb uns ritmes de creixe
ment interanual superiors al 13 per cent, i que representa una in
corporació demés de 7.500 unitats durant el 1991. Conjuntament
amb els ciclomotors, les motos també experimenten en relació
amb el 1990 un creixement important, sensiblement superior a la
mitjana. Els increments de la resta de tipologies, i especialment
dels turismes, n'estan per sota.
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Com a conseqüència d'aquestes evolucions, la distribució per
tipologies del parc de vehicles canvia any rera any. En efecte, els
turismes representaven cinc anys enrera més del 77 per cent del
total de vehicles, quan al 1991 se situen lleugerament per sobre
del 72 per cent. Per altra banda, el conjunt de motos i ciclomotors
ha passat, en aquestmateixperíode, de prop del 15 per cent a
més del 21. En aquest sentit, la densitat de tràfic de Barcelona i
les dificultats d'aparcament estimulen clarament la utilització
dels vehicles de dues rodes.

Quant a l'antiguitat dels vehicles, es detecta amb aquestes da
des la renovació de gran part de la flota que s'ha dut a terme als
darrers anys. Així,més del 40 per cent de tots els vehicles té com
a màxim cinc anys, i més d'un 27 per cent com a màxim, tres. La
diferència entre turismes imotos és, en aquest grup, més acusa
da: un 41,7 per cent dels turismes per un 37,6 per cent de motos,
tenenmenys de cinc anys.



Venda de benzines per a l'automoció

Venda de benzines a l'ÀreaMetropolitana de Barcelona
Resta A.M.B.

(milers de litres)
Total A.M.B.Barcelona

Benzina Benzina Gas-oil Benzina Benzina Gas-oil Benzina Benzina Gas-oil
eríode 970c

' - .

974111milieeille~~
1987 255.291 n.d. 110.734 396.150 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1988 270.508 n.d. 124.860 418.693 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1989 279.794 n.d. 131.100 429.535 321.131 n.d. 204.099 545.888 600.925 n.d. 335.199 975.423
lr. tr. 67.023 n.d. 32.449 104.501 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2n. tr. 75.602 n.d. 36.053 117.107 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
3r. tr. 65.741 n.d. 29.752 99.428 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
4t. tr. 71.428 n.d. 32.846 108.589 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1990 270.384 n.d. 132.377 416.961 355.259 n.d. 234.407 608.662 625.643 n.d. 366.784 1.025.623
lr. tr. 69.991 n.d. 34.195 108.098 88.294 n.d. 61.074 154.123 158.285 n.d. 95.269 262.221
2n. tr. 71.397 n.d. 35.387 110.599 89.854 n.d. 59.627 154.206 161.251 n.d. 95.014 264.805
3r. tr. 60.933 n.d. 28.563 92.408 85.429 n.d. 51.924 141.379 146.362 n.d. 80.487 233.787
4t. tr. 68.063 n.d. 34.232 105.856 91.682 n.d. 61.782 158.954 159.745 n.d. 96.014 264.810

1991 226.819 7.634 121.343 365.307 332.714 10.640 216.792 576.524 559.533 18.274 338.135 941.831
lr. tr. 58.623 952 31.804 94.220 82.686 1.572 57.124 145.315 141.309 2.524 88.928 239.535
2n. tr. 57.358 1.589 29.835 91.368 82.609 2.528 55.944 145.196 139.967 4.117 85.779 236.564
3r. tr. 51.790 2.220 28.480 84.351 83.798 2.988 49.790 139.730 135.588 5.208 78.270 224.081
4t. tr. 59.048 2.873 31.224 95.368 83.621 3.552 53.934 146.283 142.669 6.425 85.158 241.651

* Inclosa Benzina 92 Oct. pera tots els anys iBenzina sense plom apartir del 1991.
Nota: Considerem l'A.M.B. com els vint-i-set municipis de l'antiga CorporacióMetropolitana de Barcelona, amés de Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, SantAndreu de la Barca
i Torrellesde Llobregat.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper CAMPSA.

Barcelona Resta A.M.B.

Benzina Benzina Gas-oil Benzina Benzina Gas-oil
Variació (%) Total* 92 Oct. 97 Oct. auto Total* 92 Oct. 97 Oct. auto

4t. tr. 1991/4t. tr. 1990 -12,6 -37,6 -13,2 -8,8 -10,2 -5,7 -8,8 -12,7
2n. sem. 1991/2n. sem. 1990 -11,9 -36,9 -14,1 -4,9 -6,9 -12,5 -5,5 -8,8

1991/1990 -14,2 -33,0 -16,1 -8,3 -7,0 -13,8 -6,3 -7,5
1990/1989 -2,9 -23,8 -3,4 1,0 11,5 -8,0 10,6 14,8
* Exclosa Benzina sense plom.

El refredament econòmic,juntament amb d'altres factors com
ara el ralentiment de l'activitat constructora, conflueixen per
mantenir a la baixa les vendes de benzines.

Les vendes de benzines a l'àrea metropolitana de Barcelona
han estat, al llarg de tot el 1991, sensiblement inferiors a les de
l'any anterior. Certament, ladesceleració del creixement econò
mic acompanyat de les conseqüències de la guerra delGolf a
principi d'any ha estat un factor determinant per explicar aquesta
davallada de les vendes, que, tot i suavitzar-se al segon semestre,
es mantenen a unes taxes interanuals negatives. Tambécal tenir
en compte la incipient penetració en la distribució de benzines
d'altres companyies a part de CAMPSA, fet que contribuiria a

matisar aquesta disminució de les vendes.

Amb tot, per poder explicar aquesta disminució, cal considerar
d'altres factors que, conjuntament, hi contribueixen. En primer
lloc, tot i que les vendes de vehicles pel conjunt de11991van ser

inferiors a les d'un any abans, el parc automobilístic ha continuat
augmentant i renovant-se la flota. Així, aquesta renovació pot
pal.liar, coma mínim, un increment de les vendes de benzina a

causa de l'augment del parc pel fet que amb les millores tecnolò
giques, el consum dels nous vehicles és sensiblement inferior al
dels antics. Per altra banda, amb aquesta renovació, el nombre de
vehicles que consumeixen gas-oil augmenta a un ritme superior

dels de benzina. D'aquí que el decrement pugui ser més agut en
el conjunt de les benzines que en el gas-oil. Parallelament, el
consum de gas-oil s'ha vist frenat per l'acabament de gran part de
les obres olímpiques i d'infrastructura viària, en especial la fase
de condicionament de terrenys, per a la qual es requereix d'una
àmplia flota de camions imaquinària pesant. De fet, el ralenti
ment a la resta del sector de la construcció no fa sinó accentuar

aquest fet. Finalment, quan al consum particular, és un fet que en
recorreguts urbans i interurbans es tendeix a utilitzarmenys el
transport privat en benefici del públic -com aixího mostren les
dades dels transports públics urbans idels ferrocarrils de roda
lia-, fet que també contribueix a la reducció de les vendes de tot

tipus de benzines.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a Barcelona
_

,

i ri
-

Estructura d'usos Gwh) Estructura d'usos (°/0)
n. índex

1417-4= 1M 1="11
, -1>411~ ,-

Comercial
iindustzial Tzacçá4- - „Ikuxiotk

Comercial

¡industrial Tracció- T

1979 114,0 3.309,5 1.049,3 2.153,6 106,6 31,7 65,1 3,2 100,-
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 29,4 67,5 3,1 100,-
lr. tr. 1.143,1 376,4 732,7 34,0 32,9 64,1 3,0 100,-
2n. tr. 1.154,7 373,8 746,6 34,3 32,4 64,7 2,9 100,-
3r. tr. 1.126,1 300,5 791,0 34,6 26,7 70,2 3,1 100,-
4t. tr. 1.052,6 263,6 753,6 35,5 25,0 71,6 3,4 100,-

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 25,64k.

^,.
70,8 3,6 100,-

Font:Dades d'ENHER, FECSA iHECSArecollides i facilitades pel Serveid'Estadística de 1Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació(/o)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

41. tr. 1991/4t. tr. 1990 4,2 5,7 3,6 6,0
2n. sem. 1991/2n. sem. 1990 3,9 9,5 2,3 -5,8

1991/1990 6,1 12,4 4,2 -6,3
1990/1989 0,9 -3,1 2,3 7,8

El consum d'electricitat esmanté a l'alça, sobretot pel
fort increment del domèstic i, en menor grau, del comercial
i industrial.

El consum d'energia elèctrica a Barcelona durant el 1991 ha
experimentat un creixement del 6,1 per cent en relació amb l'any
anterior. Enrera ha quedat l'increment moderat del 1990, en què
fou solament d'un 0,9 per cent. En termes generals, el consum
d'electricitat a Barcelona ha estatmolt superior al del conjunt es
panyol -amb un 3,3 per cent- i fins i tot al de la resta de Cata
lunya.
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Aquest creixement important ha vingut propiciat pel fort in
crement del consum domèstic -un 12,4 per cent sobre l'any an
terior-i, en menor grau, pel destinat a usos comercials i indus
trials, amb un 4,2 per cent. En el primer cas, les condicions
climàtiques condicionen un cop més un augment del consum: l'a
llargament de l'hivern i l'onada de fredal novembre han estat
prou importants comper disparar el consum, a més d'una ten
dència a tenir una llar cada cop més equipada d'electrodomèstics
i d'aparells climàtics que afavoreixen un consum creixent.

Quant al consum per a usos industrials i comercials, val la pena
recordar que des del 1982 no ha davallat: sempre ha tingut aug
ments interanuals més o menys importants, tendència quemostra
clarament el manteniment -amb més o menys dinamisme- d'u
na activitat industrial o sobretot comercial creixent. A més de les
inversions en equipament, l'ampliació dels horaris comercials, la
instal.lació d'aire condicionat i de calefacció de forma generali
tzada, així com l'obertura de nous establiments, faciliten de for
ma clara un augment del consum elèctric.

Finalment, el consum elèctric de tracció presenta una davalla
da important -superior al sis per cent- que, no obstant això,
compensa el fort increment de l'any anterior. De fet, aquest tipus
de consum presenta moltes variacions entre anys, que poden po
sar de manifest -amb efectes de signe contrari-, per una banda,
la progressiva renovació del parc mòbil iper altra, l'augment de
la freqüència de pas dels combois de moltes línies.



Consum de gasos

Consum de gasos a Barcelona
Consum total de gasos Gas

canalitzat

Butà-propà (milions de tèrmies)
milions n. índex Comercial

1981 2.716,1 100,- 1.802,4 913,7 625,2 60,3 228,2
1982 2.537,7 93,4 1.700,9 836,8 582,1 54,6 200,1
1983 2.609,1 96,1 1.821,2 787,9 579,8 29,5 178,6
1984 2.622,8 96,6 1.906,3 716,5 549,5 7,6 159,4

1985 2.793,9 102,9 2.024,4 769,5 581,3 44,4 143,8
1986 2.690,4 99,1 1.967,8 722,6 544,6 39,8 138,2
1987 2.754,1 101,4 2.083,6 670,5 530,1 40,6 99,8
1988 2.680,6 98,7 2.047,2 633,4 488,4 70,6 74,4

1989 2.735,0 100,7 2.141,9 593,1 445,3 101,6 46,2
lr. tr. 1.139,3 901,2 238,1 197,1 25,0 16,0
2n. tr. 720,6 602,0 118,6 80,7 24,8 13,2
3r. tr. 369,2 289,2 80,0 48,6 22,8 8,6
4t. tr. 505,8 349,5 156,3 118,9 29,0 8,4

1990 2.769,7 102,0 2.188,9 580,9 440,3 119,1 21,4
lr. tr. 960,8 762,2 198,7 160,8 31,4 6,4
2n. tr. 778,1 678,6 99,5 65,9 27,8 5,7
3r. tr. 395,6 317,3 78,3 47,7 26,0 4,5
4t. tr. 635,3 430,9 204,4 165,9 33,8 4,7

1991 n.d. n.d. 2.525,4 n.d. n.d. n.d. n.d.
lr. tr. n.d. 910,5 n.d. 190,8 n.d. 4,2
2n. tr. n.d. 717,1 n.ð. 89,2 n.d. 3,8
3r. tr. n.d. 377,8 n.d. fi.d. n.d. n.d.
4r. tr. nd. 520,0 n.d. n.d. nf n.d.

Font: Catalana de Gas, S.A. iRepsol-Butano, SA.Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

El consum de gas canalitzat esmanté a uns ritmes
de creixementmolt elevats i clou el 1991 amb un increment

superior al 15 per cent sobre el 1990.

Durant elquart trimestre del 1991, el consum de gas canalitzat
a Barcelona ha experimentat un creixement del 20,7 per cent en
relació amb el mateix període de l'any anterior. D'aquesta mane

ra, es tanca el 1991 amb un increment del 15,4 per cent sobre el
consum de11990, un dels més elevats dels darrers anys.

Aquest creixementsostingut al llarg de tot el 1991 -amb l'ex

cepció d'un increment més moderat al segon trimestre- ha vin
gut causat, a més de factors climàtics -que han fet que coincidís
un allargament de l'hivern i un fred prematur als darrers mesos

de l'any en contraposició a la bonança de l'any anterior-, amb
una cobertura territorial de la xarxa cada cop més àmplia i un
consum més intensiu. D'aquesta expansió se'n dedueix una gene
ralització de l'ús del gas natural en calefacció, tant d'usos domès
tics com sobretotindustrials icomercials.

Variació (%) Gas canalitzat

Butà-propà
Total Domèstic

4t. tr. 1991/4t. tr. 1990
2n. sem. 1991/2n. sem. 1990
lr. sem. 1991/1r. sem. 1990

20,7
20,0
13,0

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

n.d.
n.d.
23,5

1991/1990 15,4 n.d. n.d.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

1983 458.000 100,0 254,4
1984 453.600 99,0 253,3
1985 462.700 101,0 262,9
1986 500.406 109,3 286,2
1987 542.221 118,4 313,2
1988 581.909 127,1 340,3

1989 604.896 132,1 358,5
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681
4t. tr. 159.677

1990 625.793 136,6 376,0
lr. tr. 162.422
2n. tr. 161.910
3r. tr. 137.597
4t. tr. 163.864

1991 656.371 143,3 398,8
lr. tr. 165.664
2n. tr. 171.218
3r. tr. 146.265
4t. tr. 173.224

Font: Dadesfacilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració

pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (%)

4t. tr. 1991/4t. tr. 1990 5,7
2n. sem. 1991/2n. sem. 1990 6,0

1991/1990 4,9
1990/1989 3,5
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Es manté el creixement del volum d'escombraries domèstiques
recollides.

Fins al primer trimestre del 1991 i des del 1987, la taxa de crei
xement interanual del volum d'escombraries domèstiques recolli
des va anarminvant paulatinament, llevat d'algun rebrot puntual
d'algun trimestre. Sense abandonar, però, la tendència clarament
expansiva en què esmou aquest indicador, a partir del segon tri
mestre la taxa de variació ha tornat a créixer a un ritme inespe
rat, fins assolir un sis per cent d'increment pel conjunt del segon
semestre en relació amb el mateix període de l'any anterior.

Aquest augment es deu a la conjunció de factors diversos,
d'entre els quals cal destacar el major volum d'escombraries ge
nerat per comerços i hostatgeria i l'augment generalitzat d'em
bolcalls en l'alimentació i especialment en productes frescos. Al
mateix temps, el manteniment d'un creixement econòmic força
important i una evolució del consum en la mateixa línia també
han contribuït a generar més escombraries. Finalment, i en part
gràcies a la lleugera tendència a la baixa de la població de Barce
lona, el total d'escombraries per resident ha experimentat un pe
tit rebrot i se situa prop dels 400 Kg/resident pel conjunt del 1991
—un 6,2 per cent més que l'any 1990.



Fira de Barcelona

Fira de Barcelona. Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (2n. semestre del 1991)

"rk4it;i1ot.

Superfície
contractada Expositors directes Expositors representats Total

visitantsNacionals Estrangers Total

Mercat del Vehicle
d'Ocasió* Anual 8.752 48 48 12 12 8.933
GaudíHome Bianual 5.309 106 10 116 9.092
Gaudí Dona Bianual 2.043 90 90 8.845
Pielespaña Anual 964 52 2 54 3.766
Sonimag Foto Biennal 13.182 119 1 120 13 .)97 310 30.182
Barnajoia Anual 9.077 268 36 304 36 6.346
Expohogar Anual 32.482 698 49 747 731 25.612
Mundifher Biennal 4.997 129 10 139 161 7.978
Mostra de Teixits Bianual 7.005 212 112 324 8.311
Expominer Anual 1.560 74 23 97 2.280
Hostelco'91 Biennal 32.044 459 69 528 43 336 379 26.714
Tecnoclínic Biennal 2.421 72 6 78 39 154 193 3.625
Saló Internacional
de Caravaning Anual 21.606 100 10 110 140 35 175 38.106
FER-Fira Espanyola
del Recreatiu Anual 5.204 93 3 96 21 9 30 10.088
Expoaviga Biennal 33.060 458 128 586 192 410 602 41.702
Saló Nàutic
Internacional Biennal 39.442 410 25 435 900 144.950
Saló de la Infància
i de la Joventut Anual 34.218 82 82 207.356

Total 2n. semestre 253.366 3.470 484 3.954 460 1.241 3.529 583.904

Total lr.semestre 390.616 4.892 785 5.677 1.447 3.600 6.722 1.325.989

Total 1991 643.982 8.362 1.269 9.631 1.907 4.841 10.251 1.909.893

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

*Per calendari, correspondria al primer semestre ja que s'ha celebrat del 15 al 24 de juny.

El ritme de l'activitat firal reflecteix l'actual moment de menor
dinamisme econòmic.

Durant el segon semestre del 1991, la Fira de Barcelona ha ce

lebrat un total de 17 salons, amb prop de 7.500 expositors entre
directes i representats i ha aplegat prop de 600.000 visitants. En
conjunt, s'han ocupat més de 250.000 m2.

En aquest període, els principals certàmens -quant a rellevàn
cia per superfície, nombre d'expositors i de visitants- han estat:

Sonimag -que en aquesta ocasió ja es presentava desdoblat i
acollia solament la secció de fotografia-, Expohogar -dedicat a
regals i articles per a la llar-, Hostelco -sobre hosteleria i res
tauració-, el Saló Internacional del Caravaning, Expoaviga
-dedicat a tecnologia avícola i ramadera- i elSaló Nàutic In
ternacional.

Alguns dels salons corresponents a sectors més dinàmics aug
menten considerablement la superfície en relació amb l'anterior
celebració. És el cas, per exemple, d'Expohogar, d'Expoaviga i
del Mercat de Vehicles d'Ocasió. D'altres, en canvi, la redueixen
considerablement, ja sigui per reducció del nombre d'expositors
-Pielespaíía, Mundifher, Tecnoclínic- com per l'especialització
-comara el cas del desdoblament de Sonimag.

La concentració empresarial i un superior control de la despesa
per part de les empreses ha incidit negativament sobre
l'activitat de laFira.

Paral.lelament a la superfície, el nombre d'expositors directes
mostra en conjunt unaevolució a la baixa, motivada per la con
centració empresarial, pel refredament econòmic que afectamés
alguns sectors ipel major control de costos en aquest tipus d'acti
vitats per part de nombroses empreses -comaixí ho mostren les
enquestes turístiques, que detecten una davallada significativa
dels visitants permotius firals al segon semestre.Per altra banda,
el nombre total d'expositors representats no es redueix en relació
amb les edicions anteriors -tot i que divergeix sensiblement en
tre salons- i posa de manifest la creixent obertura demercats i
la progressiva introducció d'empreses imarques estrangeres al
mercat nacional.
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Preus de consum

Índex general de preus de consum (1983 I00) (Barcelona/Espanya)

Gener 115,7 128,4 137,5 145,0 153,5 166,1 179,7 195,2*
116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8 170,6 180,7*

Febrer 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1 167,6 179,1 197,1*
117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8 170,4 181,9*

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

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

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

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

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

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

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

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

Desembre B 124,2 136,2 144,2 151,8 164,0 176,2 192,4*
123,6 133,8 139,9 148,1 158,3 168,6 178,0*

* Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya
des. 1991/des. 1990 9,2 .5.I 5,5
des. 1990/des. 1989 7,2 6.2 6,5
des. 1989/des. 1988 8,2 6.8 6,9

Diferència mensual Barcelona-Catalunya

Gener 0,3 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2
Febrer 0,1 0,1 -0,1 0,3 -0,2 0,1
Març -0,1 -0,1 -0,0 0,2 0,1
Abril -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,1
Maig 0,1 -0,0 0,1 -0,4 0,3
Juny 0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
Juliol -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
Agost 0,1 -0,1 0,4 0,2 -0,2
Setembre -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0
Octubre -0,2 0,4 -0,1 -0,1 0,1
Novembre 0,3 0,1 0,5 0,2 1,2
Desembre 0,1 0,1 0,1 -0,0 0,7
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Rebrot inflacionista accentuat per l'augment de preus
dels lloguers d'habitatges.

L'índex general de preus de consum de Barcelona durant el
1991 ha crescut per sobre del conjunt espanyol, i manté així un
diferencial positiu comals dos anys anteriors. La proximitat dels
Jocs Olímpics -com també succeeix amb Sevilla arrel de l'Ex
po'92- provoca l'esclat de les tensions inflacionistes latents fins
aleshores iprovoca un eixamplament puntual del diferencial de
preus entre aquests àmbits i el conjunt d'Espanya.

Respecte a la diferència de la taxa interanual entre Barcelona i
Catalunya, s'observa una accentuació als mesos de novembre i de
desembre, que sobresurten de les oscillacions mensuals habituals
dels darrers anys, i que són imputables -segons l'INE- a uns

augments puntuals en el component de l'habitatge, i més concre
tament, de l'habitatge de lloguer.Tot i això, i ja des dels dos pri
mers mesos del 1992, el diferencial retorna als nivells moderats
anteriors, i fins i tot la contenció de preus en varis dels compo
nents de l'índex general compensa el fort increment als trans
ports públics per l'aplicació de les noves tarifes.

A efectes d'illustrar la anormal quantificació de la puja de
preus de consum a Barcelona en els dos darrers mesos del 1991,
presentem en aquest número una taula on figura la diferència en

tre les taxesmensuals de variació dels preus de consum a Barce
lona i a Catalunya.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

I \ 01ucio (IL I tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desemba

1979 111,6 100,9 6.113 9.713 3.056 1.792 186 5.798 2.871 2.123
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
lr. tr. 1.554 3.346 978 727 86 1.909 490 710
2n. tr. 1.540 2.955 1.002 868 107 1.596 431 491
3r. tr. 1.411 2.588 910 742 94 1.387 407 459
4t. tr. 1.743 3.007 1.013 732 131 1.785 599 490

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

Font: PonAutònom de Barcelona Elaboració pròpia.

Variació (%)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

4t. tr. 199114t. tr. 1990

Total 3,8 -0,7 8,0 7,1 8,3 6,7
Càrrega General 14,8 -0,8 27,5 18,5 8,3 21,3
Líquids a doll -7,3 -14,6 -4,3 7,7 5,6 8,6
Dolls sòlids -21,3 1,9 -60,7 -5,3 27,0 -8,9

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

Després d'uns mesos d'expectatives incertes, el tràfic de
mercaderies pel port es recupera, en especial la càrrega general.

Elmoviment de mercaderies pel port de Barcelona durant el
1991 ha augmentat lleument en relació amb l'any anterior i ha re
cuperat així la tònica de creixement que s'inicià el 1987. D'aquest
any ençà, únicament experimentà una lleugera davallada el 1990,
sempre sobre el volum de l'any anterior. Després d'unsmesos a

principi d'any en què la guerra del Golf projectava unes expecta
tives incertes i que podrien afectar negativament el port de Bar
celona en tant que receptor de mercaderies -sobretot provi
nents dels mercats asiàtics-, la recuperació s'ha reafirmat
plenament a final d'any. Així, l'increment global d'un 1,6 per
cent sobre el 1990 es referma amb un del 6,1 per cent al quart tri
mestre en relació amb el mateix període de l'any anterior.

A més, aquest increment és especialment significatiu pel fet
que el tràfic de la càrrega general augmenta forçamés que els

epígrafs de dolls: un augment, pel conjunt de l'any, d'un 4,7 per
cent per a la Càrrega general contra un del 2,5 per cent per als
Líquids a doll i una disminució del 5,1 per cent per als Dolls
sòlids. Aquest fet dóna èmfasi al manteniment d'una activitat
industrial i comercial prou sostinguda a l'àrea econòmica de Bar
celona i a una importància creixent del port com a centre redistri
buklor de mercaderia. També cal ressaltar, en analitzar l'estruc
tura global del tràfic, que esmanté la tendència dels darrers set
anys a augmentar el pes relatiu de les mercaderies desembarca
des sobre les embarcades. Així, al 1991 l'entrada de mercaderies
representa un 71 per cent del total contra un 29 per cent la sorti
da, independentment del seu origen o destinació. En relació amb
l'any anterior,el total de mercaderia entrada augmentà un 3,1
per cent i el de sortida minvà un 2,1 per cent.
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Distribució a escala dels grans agregats del tràfic de mercaderies (1991)

Cabotatge
(31,6)

1,4

Exterior
(68,4)

4,0

Embarcada

(28,7)

12.1

27,3

1.6

14,0

Desembarcada

(71,3)

Líquids a doll (41,6)

Dolls sòlids (21,5)

Càrrega general (36,9)

Quant a la diferenciació entre cabotatge iextenor, esmanté el
creixement relatiu del tràfic amb ports estrangers: un 68 percent
del total, contra un 32 per cent corresponent al que s'ha mantin
gut amb ports espanyols. L'evolució en relació amb l'any 1990 és
més accentuada entre els dos components que la que hi ha hagut
entre mercaderia embarcada i desembarcada. En aquest cas, el
tràfic exterior ha augmentat un 6,6 per cent mentre que l'interior
;'ha reduït un 7,8. Òbviament, la progressiva obertura dels mer
zats i el tràfic cada cop més intens amb Àsia són factors clau que
expliquen aquesta tendència.

Les importacions de gas natural ¡¡'entrada de derivats del pe
troli concentren gairebé el 50 per cent de tota lamercaderia des
embarcada el 1991.

El tràfic del conjunt deis Líquids a doll —que ha representat el
41,6 per cent de tot el tràficportuari del 1991— ha experimentat
unapuja significativa de prop d'un 15 per cent en relació amb
l'any anterior. Aquest creixement ve causat per l'important aug
ment de les importacions de Gas natural, que és de bon tros la
partida més important—prop de tres milions imig de tones— i

que ha crescut un 14,4 per cent. Pel que fa als Derivats del petro
li, hi ha hagut un canvi important quant a llur origen: es tendeix a
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importar-ne més, provinent ae renneries de països estrangers que
no dels ports habituals espanyols. En aquest sentit, recordem que
en aquestes dades no s'inclouen els dolls que arriben per l'oleo
ducte de Tarragona, tot i que les instal-lacions d'emmagatzemat
ge estiguin ubicades dins el recinte portuari.

Dolls sòlids: evolució negativa pel conjunt de l'any en les princi
pals partides, excepte el ciment.

El conjunt dels Dolls sòlids ha representat poc més d'una cin
quena part del tràfic total de mercaderia al 1991. La principal
partida és, comsempre, les importacions de Llavors i grans, que
tot i experimentar una petita disminució, encara concentra un
38,5 per cent del tràfic total de Dolls sòlids. En la mateixa ten

dència a la baixa —àdhuc més acusada en termes relatius— s'han
comportat les exportacions de Potassa i les importacions de Pro
ductes minerals.

Quant al tràfic de Ciment i clínker, tot i que en números ante
riors ja hàgim comentat la seva i peculiar evolució recent, recor
dem un cop més que en tot el 1991 no hi ha hagut cap exportació
—quan en anys anteriors eren significativament importants: tot
just el 1988 fou de 687.000 tones— i, paral-lelament, les importa



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (1991)

-

Valors absoluts (tones) ')/0

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

rior
,

Cab

Líquids a doll 164.248 253.090 2.209.130 4.999.725 6,21 9,71 70,31 50,42

1. Gas natural 0 207 0 3.429.932 - 0,01 - 34,59
2. Gas butà propà 87.414 18 15.450 47.456 3,30 0,00 0,49 0,48
3. Resta derivats petroli 34.250 131 2.014.189 804.592 1,29 0,01 64,11 8,11
4. Productes químics 12.622 55.876 121.972 336.621 0,48 2,14 3,88 3,39
5. Olis i greixos 3.563 120.120 291 73.830 0,13 4,61 0,01 0,74
6. Altres 26.399 76.738 57.228 307.294 1,00 2,94 1,82 3,10

Dolls sòlids 741.505 333.728 300.855 2.560.996 28,02 12,80 9,58 25,82

7. Ciment i clínker 611.055 0 223.406 309.170 23,09 - 7,11 3,12
8. Llavors i grans 2.574 2.838 28.461 1.517.702 0,10 0,11 0,91 15,30
9. Potassa 106.925 303.567 0 47 4,04 11,64 - 0,00

10. Adobs i fosfats 7.769 3.951 33 28.242 0,29 0,15 0,00 0,28
11. Productes minerals 1.890 5.112 0 502.503 0,07 0,20 - 5,07
12. Ferralla 2.269 184 14.183 74.118 0,09 0,01 0,45 0,75
13. Altres 9.023 18.076 34.772 129.214 0,34 0,69 1,11 1,30

Càrrega general 1.741.021 2.020.195 631.981 2.356.210 65,78 77,49 20,11 23,76

14. Envasos i contenidors 155.681 697.915 161.501 361.188 5,88 26,77 5,14 3,64
15. Productes siderúrgics 48.103 194.567 2.235 319.005 1,82 7,46 0,07 3,22
16. Sabons i detergents 68.464 11.417 282 4.733 2,59 0,44 0,01 0,05
17. Productes químics envasats 83.729 210.606 979 87.675 3,16 8,08 0,03 0,88
18. Material construcció 121.839 142.048 1.090 39.606 4,60 5,45 0,03 0,40
19. Vehicles,maquinària i accessoris 59.089 157.649 7.696 165.844 2,23 6,05 0,24 1,67
20. Vehicles usats 358.222 37.760 331.412 15.837 13,53 1,45 10,55 0,16
21. Begudes 98.178 48.540 624 8.466 3,71 1,86 0,02 0,09
22. Fruites 20.661 8.649 59.448 61.656 0,78 0,33 1,89 0,62
23. Pinsos i farines 64.869 7.547 1.541 33.564 2,45 0,29 0,05 0,34
24. Peix i conserves 13.556 30.477 3.939 96.042 0,51 1,17 0,13 0,97
25. Cafè 1.557 3.863 9 128.339 0,06 0,15 0,00 1,29
26. Altres productes alimentaris 246368 63.056 21.189 161.376 9,31 2,42 0,67 1,63
27. Tabac 4.484 965 1.088 6.920 0,17 0,04 0,03 0,07
28. Teixitsi filats 10.265 17.738 151 62.703 0,39 0,68 0,00 0,63
29. Cotó i cuirs 1.470 9.415 1.162 128.828 0,06 0,36 0,04 1,30
30. Fusta i derivats 9.836 12.146 499 129.615 0,37 0,47 0,02 1,31
31. Paper i cartró 14.216 71.136 10.472 71.782 0,54 2,73 0,33 0,72
32. Altres mercaderies 360.464 294.701 26.664 473.031 13,62 11,30 0,85 4,77

Total 2.646.774 2.607.013 3.141.966 9.916.931 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: PortAutònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

cions -provinents principalment de països mediterranis i del
mar Negre- han anat en augment: més de 300.000 tones el 1991
quan al 1988 foren inexistents. En conjunt, doncs, el dinamisme
de la construcció ha provocat un augment de les entrades i una
retallada de les sortides, tant de cabotatge com internacionals.

Càrrega general: augmenta tant lamercaderia embarcada com la
desembarcada. El port de Barcelona es consolida com un dels

principals de la zona.

El conjunt de lamercaderia de Càrrega Generalmanipulada al
1991 ha experimentat una puja notable en relació amb l'any ante
rior. Així, tant l'embarcada com la desembarcada presenten evo

lucions clarament positives -un 3,7 un 6,1 per cent respectiva
tnent-, encara que no arriben a igualar el màximdel 1989.
L'evolució ha estat particularment dinàmica en el tràfic exterior,
fruit sens dubte de l'obertura demercats.

Dins d'aquest conjunt, l'epígrafd'Envasos i contenidors es

manté comelmés important i referma el paper del port de Bar
celona coma centre redistribuklor de mercaderia amb origen o

destinació d'altres ports. Per altra banda, cal assenyalar la impor
tància relativa dels Productes siderúrgics i de Vehicles imaquinà
ria -ambdós amb uns increments en relació amb l'any anterior
superior a lamitjana- i que posen de manifest el notable nivell
d'activitat que s'ha donat en el subsector de l'automoció. També
cal assenyalar amb unaevolució clarament positiva el tràfic de
Productes alimentaris -en especial importacions- i demerca
deries relacionades amb el sector tèxtil i de confecció: els epígrafs
de Teixits i filats i de Cotó i cuirs, ambdós amb unaevolució tam
bé en conjunt positiva sobre el 1990. Contràriament, el tràfic de
Material per a la construcció ha minvat considerablement -fruit
de l'acabament progressiu de les grans obres- i tancael 1991
amb una disminució del 15,5 per cent sobre l'any anterior. Tam
bé, dins de les variacions negatives, destaca l'epígraf de Sabons i
detergents, amb una baixa demés del 17 per cent.

59



El tràfic de mercaderia de Càrrega general entre Barcelona
i els disset ports delmón amb els quals té més moviment.

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA les da
des corresponents al 1991 sobre el tràfic de les mercaderies de
càrrega general entre el port de Barcelona i els 17 ports amb els
qualsmantémés tràfic. La informació es refereix únicament al
conjunt de la Càrrega General, i per tant no contempla el tràfic
de dolls, ni per a l'obtenció ni per a la classificació dels 17 ports.
Aquesta limitació en la classificació es deu al fet que el tràfic de
dolls—ja siguin líquids o sòlids— presenta unescaracterístiques
d'estacionalitat acusada i de concentració en uns quants ports es

pecialitzats. En canvi, el fet de considerar solament la Càrrega
General permet una diversificació més àmplia i que correspon
més fidelment a les característiques del port de Barcelona —for
tament especialitzat en el tràfic de contenidors i per tant amb
mercaderia de més alt valor afegit— i moltmés rellevant per l'ac
tivitat econòmica de la seva àrea d'influència. En aquesta ocasió,
emperò, ens veiem obligats —per causes tècniques relatives a l'a
gregació de dades— a reduir la llista a disset ports en lloc dels
vint d'anys anteriors.

De la llista dels 17 ports, cal destacar als tres primers llocs els
de les Illes —Palma de Mallorca, Maó i Eivissa—, seguits de les
dues capitals canàries —LasPalmas de Gran Canaria i Santa
Cruz de Tenerife.De la conca mediterrània, tenim, per ordre
d'importància, els ports de Fos, Haifa, Gènova, Nàpols i el Pireu.
Finalment, hi figuren tres ports americans: Buenos Aires, Santos
iHalifax, i quatre ports asiàtics: Hong-Kong, Singapur,Tóquio i
Keelung.
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Si comparem la localització d'aquests ports amb els principals
de l'any passat, s'observa que els tres de les Illesmantenen llur
posició, a força distància dels següents. Els dos ports canaris tam
bé mantenen llur quart i cinquè lloc. Únicament s'aprecia una

lleugera davallada amb el tràfic amb Amèrica del Nord i un aug
ment del tràfic amb altres ports mediterranis. Totplegat, però, en
base als primers ports de càrrega general i per tant sense tenir en
compte una hipotètica atomització del tràfic amb una determina
da zona geogràfica més o menys àmplia.

Esquemàticament, la repartició geogràfica d'aquests disset
ports és la següent:

Àmbit Total Embarcada Desembarcada

Illes 52,6 61,2 38,0
Canàries 12,1 14,6 7,8
RestaMediterrània 14,1 8,3 24,0
Amèrica 6,8 4,5 10,7
Àsia 14,4 11,4 19,5

Total 17 ports 100,- 100,- 100,-

En termes generals, el tràfic de cabotatge es concentra en els
cinc ports espanyols de la llista, que agrupenmés del 97 per cent
de tot el tràfic de cabotatge de càrrega general.

El tràfic amb els ports mediterranis se centra essencialment
amb la sortida d'Envasos icontenidors des de Barcelona cap a

aquests ports. Així, es referma el paper del port de Barcelona
coma redistribuYdor de mercaderia. Valla pena recordar que al
1991 el port de Barcelona ha superat en tràfic de contenidors el
de Marsella, tot i que al llarg de l'any alguns conflictes a aquest i
a d'altres ports competitius amb el de Barcelona han afavorit
l'assoliment d'aquesta fita.

Quant al tràfic amb Àsia, predomina lamercaderia desembar
cada sobre l'embarcada, a excepció de Tóquio, que presenta un

singular equilibri. Òbviament, en aquest cas el port de Barcelona
fa de porta d'entrada de productes elaborats. Finalment, el tràfic
amb els ports americans es caracteritza per un gran predomini de
la mercaderia desembarcada provinent de Buenos Aires i Santos
i, contràriament, un gran predomini de la mercaderia embarcada
cap a Halifax.



Tràfic del port de Barcelona amb els 17 ports amb mésmoviment de càrrega general (1991)
Valorsabsoluts (tones) % % sobre el total del tràfic

Palma de Mallorca 935.470 339.199 1.274.669 41,3 25,9 35,7 24,9 11,4 18,9
Maó 225.775 95.404 321.179 10,0 7,3 9,0 6,0 3,2 4,8
Eivissa 222.878 62.341 285.219 9,8 4,8 8,0 5,9 2,1 4,2
Las Palmas de G. Canaria 174.215 44.388 218.603 7,7 3,4 6,1 4,6 1,5 3,2
Sta. Cruz de Tenerife 156.770 58.084 214.854 6,9 4,4 6,0 4,2 1,9 3,2
Hong-Kong 68.806 122.686 191.492 3,0 9,4 5,4 1,8 4,1 2,8
Fos 32.162 140.654 172.816 1,4 10,7 4,8 0,9 4,7 2,6
Singapur 56.281 89.360 145.641 2,5 6,8 4,1 1,5 3,0 2,2
Haifa 68.457 33.325 101.782 3,0 2,5 2,8 1,8 1,1 1,5
Gènova 58.001 33.425 91.426 2,6 2,6 2,6 1,5 1,1 1,4
Buenos Aires 29.805 60.207 90.012 1,3 4,6 2,5 0,8 2,0 1,3
Tóquio 44.325 45.587 89.912 2,0 3,5 2,5 1,2 1,5 1,3
Santos 11.078 72.435 83.513 0,5 5,5 2,3 0,3 2,4 1,2
Nàpols 40.947 35.536 76.483 1,8 2,7 2,1 1,1 1,2 1,1
Keelung 18.224 57.333 75.557 0,8 4,4 2,1 0,5 1,9 1,1
el Pireu 58.698 12.306 71.004 2,6 0,9 2,0 1,6 0,4 1,1
Halifax 61.507 7.850 69.357 2,7 0,6 1,9 1,6 0,3 1,0
Total 17 ports 2.263.399 1310.120 3.573.519 100,- 100,- 100,- 60,2 43,8 52,9
Total absolut 3.761.216 2.988.191 6.749.407 100,- 100,- 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadespel Port Autònom de Barcelona.

Si diferenciem per grans grups de mercaderia -tal com agru
pem en les vuit taules on detallem els cinc principals ports per a
mercaderia embarcada i desembarcada-, un dels trets principals
és que Palma de Mallorca ocupa el primer lloc en tots els grups
de mercaderia embarcada i també pel conjunt de la desembarca
da, encara que per a alguns agregats se situi força enrera. De fet,
elport de Barcelona és el principal abastador de totes les necessi
tats foranes de Per altra banda, els cinc ports espanyols són,
de bon tros, els principals destinataris del conjunt de Productes
alimentaris, de Sabons i detergents i, amb alguna excepció, de
Productes químics envasats, de Material per a la construcció i de
Vehicles, maquinària i accessoris. Les principals d'aquestes ex

cepcions -sempre dintre elconjunt de mercaderia embarcada
són la importància relativa del Pireu i de Nàpols en Vehicles, ma
quinària i accessoris i de Singapur i el Pireu en Productes químics
envasats.

Pel que fa a la mercaderia desembarcada provinent d'aquests
disset ports, destaca el segon i tercer lloc de Fos i de Hong-Kong,
respectivament. El tràfic amb Fos es concentra amb els epígrafs
de Productes siderúrgics, de Productes químics envasats, de Ma
terial per a la construcció i de Vehicles,maquinària i accessoris,
en els quals ocupa un dels principals llocs. Quant a Hong-Kong,
les principals sortides cap a aquest port asiàtic són d'Envasos i
contenidors i de mercaderies no especificades. Amb la resta de
ports i de tipologies és difícil determinar alguna característica
que sobresurti, tant per la diversitat de ports com per la manca

d'especificació de les mercaderies, ja que el 73 per cent de la
Càrrega general desembarcada correspon a l'epígraf de «Resta
de mercaderies».

61



Primers cinc ports de relació amb el de Barcelona segons les principals agrupacions
de càrrega general (tones) (1991)
Envasos i contenidors

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 15,9 1. Palma de Mallorca 25,7
2. Halifax 13,7 2. Fos 10,7
3. Gènova 12,7 3. Santa Cruz de Tenerife 10,4
4. Haifa 10,1 4. Hong-Kong 10,0
5. Nàpols 7,0 5. Singapur 6,4

% sobre els 17 ports 59,3 % sobre els 17 ports 63,1

Total 17 ports (52,5 %) 448.386 Total 17 ports (57,3 %) 299.727

Total absolut 853.596 Total absolut 522.689

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 53,3 1. Singapur 16,9
2. Maó 14,8 2. BuenosAires 15,9
3. Eivissa 11,1 3. Santos 14,9
4. Las Pahnas de G. Canaria 8,5 4. Santa Cruz de Tenerife 9,9
5. Santa Cruz de Tenerife 6,8 5. Las Palmas de G. Canaria 9,4

% sobre els 17 ports 94,5 % sobre els 17 ports 67,0

Total 17 ports (75,9 %) 460.885 Total 17 ports (35,7 %) 205.549

Total absolut 607.321 Total absolut 576.193

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 36,4 1. Haifa 20,4
2. LasPalrnas de G. Canaria 12,4 2. Keelung 17,8
3. Santa Cruz de Tenerife 10,1 3. Fos 15,1
4. Singapur 8,4 4. Hong-Kong 11,3
5. elPireu 7,8 5. Santos 11,2

% sobre els 17 ports 75,1 % sobre els 17 ports 75,9

Total 17 ports (41,4 %) 121.816 Total 17 ports (27,8%) 24.633

Total absolut 294335 Total absolut 88.654

Vehicles,maquinària i accessoris
Embarcades Desembarcades

Ports % ik Ports %

1. Palma de Mallorca 33,6 1. Tóquio 22,0
2. LasPahnas de G. Canaria 12,6 2. Fos 18,7
3. el Pireu 12,0 3. Hong-Kong 13,9
4. Nàpols 10,5 4. Keelung 10,0
5. Santa Cruz de Tenerife 9,6 5. Singapur 6,4

% sobre els 17 ports 78,2 % sobre els 17 ports 71,0

Total 17 ports (38,8 %) 84.086 Total 17 ports (37,4 %) 64.872

Total absolut 216.708 Total absolut 173.540

62

Productes siderúrgics
Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 32,6 1. Fos 69,6

2. Hong-Kong 22,3 2. Nàpols 4,6
3. Santa Cruz de Tenerife 10,8 3. Hong-Kong 4,6
4. Keelung 7,3 4. Tóquio 4,4
5. LasPahnas de G. Canaria 6,9 5. Gènova 4,2

`)/0 sobre els 17ports 79,9 % sobre els 17 ports 87,4

Total 17 ports (30,7 %) 74.547 Total 17 ports (11,2 %) 36.086

Total absolut 242.670 Total absolut 321.240

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 36,1 1. Palma de Mallorca 30,6
2. Las Palmas de G. Canaria 26,3 2. Fos 23,6
3. Santa Cruz de Tenerife 22,3 3. Gènova 21,6
4. Eivissa 5,5 4. Haifa 9,4
5. Maó 4,6 5. Santos 4,5

% sobre els 17 ports 94,7 % sobre els 17 ports 89,7

Total 17 ports (89,2 %) 71.243 Total 17 ports (15,4 %) 770

Total absolut 79.881 Total absolut 5.015

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 25,5 1. Hong-Kong 20,0
2. Eivissa 22,3 2. Fos 19,8
3. Maó 14,5 3. Gènova 15,1
4. Hong-Kong 8,6 4. Nàpols 10,6
5. Singapur 7,2 5. Singapur 9,3

% sobre els 17 ports 78,1 % sobre els 17 ports 74,8

Total 17 ports (62,3 "1/0) 164373 Total 17 ports (31,0 %) 12.598

Total absolut 263.887 Total absolut 40.696

Resta de merca ertes

Embarcades Desembarca ■ es

Ports % Ports

1. Palmade Mallorca 54,2 1. Palma de Mallorca 37,1
2. Eivissa 13,1 2. Hong-Kong 10,4
3. Maó 12,1 3. Maó 9,2
4. Las Palmas de G. Canaria 6,0 4. Fos 8,9
5. Santa Cruz de Tenerife 5,1 5. Eivissa 7,4

°/.3 sobre els 17ports 90,4 % sobre els 17ports 73,1

Total17 ports (69,7 %) 838.063 Total 17 ports (52,8 %) 665.586

Total absolut 1.202.818 Total absolut 1.260.164



Localització dels disset primers ports amb més tràfic amb Barcelona segons les principals agrupacions
de càrrega general (1991)

1. Barcelona
2. Palma de Mallorca

3. Maó
4. Eivissa

5. Las Palmas de Gran Canaria
6. Santa Cruz de Tenerife
7. Hong-Kong
8. Fos
9. Singapur

10. Haifa
11. Gènova
12. BuenosAires
13. Tóquio
14. Santos

15. Nàpols
16. Keelung
17. el Pireu
18. Halifax

Font: Elaboració pròpia en base a les dades facilitadespel Port Autònom de Barcelona.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderes per l'aeroport de Barcelona
,

Mercaderies (tones)

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

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

Variació (%) Passatgers Mercaderies

4t. tr. 199114t. tr.1990

Total 6,0 -15,8
Interior 5,5 -17,3
Internacional 6,9 -14,3
Pont aeri 13,1 -

1991/1990

Total -0,7 -7,3
Interior 1,0 -13,3
Internacional -3,6 -0,6
Pont aeri -1,3 -

Recuperació del trànsit aeri a Barcelona als darrers mesos del

1991, tot i que no arriba a compensar les fortes davallades del
primer semestre, arrel de laguerra delGolf.

Les dades del darrer trimestre de11991 relatives a l'aeroport
de Barcelona mostren de forma clara la recuperació del trànsit de
passatgers en tot tipus de vols, després d'uns trimestres caracte
ritzats per les repercussions negatives de la guerra del Golf en el
transport aeri. Així, el 1991 és el primer any des del 1983 en què
disminueix el nombre de passatgers en relació amb l'any anterior,
després d'un període de forta expansió.

La recuperació ha estatmés avançada en els vols interiors, que
ja s'inicià al segon trimestre, i ha permès acabar l'any amb un
modest creixement. Contràriament, els vols internacionals, que
es veieren més afectats per la situació bèl.lica, han tancat l'any
amb una reducció de 3,6 per cent en relació amb l'any anterior.
Amb tot, les dades del quart trimestre són francament optimistes.
A més, les expectatives de cara al 1992 amb la celebració dels
Jocs Olímpics acceleraran aquest recobrament, potenciat, a més,
per l'obertura de noves línies internacionals.

Toti la pèrdua relativa de passatgers, el nombre de vols sí que
ha continuat la tònica ascendent d'anys anteriors, encara que a

un ritme forçamenor. Així, el nombre de passatgers per avió s'ha
reduït fortament, i en especial a les línies internacionals. Aquest
increment del nombre de vols ve causat per laprogressiva libera
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Usuaris del pont aeri (milers)
11

lr. tr. 356,9 379,6 507,6 421,4
2n. tr. 382,0 456,3 490,6 493,9
3r. tr. 300,4 352,4 383,7 377,0
4t. tr. 405,4 472,1 496,6 561,6

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

Font:Aeroport de Barcelona.

lització de l'espai aeri i l'aparició de noves línies regulars i de no

ves companyies que operen des de Barcelona, les quals, malgrat
que no obtinguin un nivell d'ocupació òptim, van prenent posi
cions en un mercat que es presentarà especialment competitiu als
propers anys.

Si bé al trànsit de passatgers la recuperació és la tònica domi
nant, no succeeix elmateix amb el tràfic de mercaderies. Com
a característica dominant, destaquem que al llarg del 1991 el
moviment de mercaderia no ha sofertgaires variacions estacio
nals, al contrari del que succeia en anys anteriors. Per aquest
fet, les taxes de creixement interanual difereixen molt d'un tri
mestre a l'altre. És remarcable la davallada general del tràfic in
terior de mercaderies amb un 13,3 per cent pel total de l'any en
relació amb el 1990. Certament, la competència de les altres mo
dalitats de transport amb la resta de l'Estat -llevat de Canà
ries- limiten considerablement les possibilitats d'expansió de
l'aeroport de Barcelona quant a centre distribuïdor de mercade
ria, més encara a partir de la millora en la xarxa d'autovies i la
poca atenció que ha merescut la infrastructura de càrrega i des
càrrega de mercaderia en les obres d'ampliació de les terminals
del Prat.

La tònica de recuperació és general a tots els aeroports
espanyols. L'Expo'92 dispara el nombre de passatgers
de vols regulars internacionals a Sevilla.

Pel conjunt de l'any, els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevi
lla tot just han tingut petites variacions, tant negatives -com en



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (4t. trimestre 1991)

1 ,

Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
València

Passatgers (milers)
Interior Internacional Total

1111.11.
1.356
210

2.149
374

260

11111.111111~11~.1.101.
89
28

131
33
31

1.446
239

2.280
407

291

748

63

1.700
44

75

76

3
134

14

9

824
67

1.834

58
84

Valors

2.270

305
4.114

466

375

Variació (°/.) Índex

6,0
15,8
7,3

24,7
17,5

55,2
7,4

100,-
11,3
9,1

Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (1991)
Passatgers (milers)

oports
Interior Internacional Total

.

'

1101~~~' Valors Variació (%) Índex

Barcelona 5.265 444 5.710 2.941 325 3.266 8.976 -0,7 56,8
Bilbao 750 167 917 232 33 264 1.181 10,1 7,5
Madrid 7.877 809 8.686 6.574 546 7.120 15.806 -0,4 100,-
Sevilla 1.318 147 1.465 141 65 206 1.671 0,4 10,6
València 954 175 1.130 299 51 350 1.480 7,5 9,4

Alacant 655 108 763 197 1.668 1.865 2.628 -1,5 16,6
Eivissa 782 134 916 42 1.557 1.599 2.514 3,2 15,9
G.Canaria 2.298 359 2.658 192 3.587 3.779 6.436 2,3 40,7
Lanzarote 708 275 983 11 1.612 1.623 2.606 13,1 16,5
Màlaga 1.211 200 1.411 806 2.420 3.226 4.637 -2,1 29,3
Palma Mall. 2.254 1.280 3.534 393 7.827 8.221 11.755 3,9 74,4
Tenerife Sud 785 1.064 1.849 137 4.133 4.270 6.119 9,6

,

38,7

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Elaboració pròpia.

el cas de Barcelona i de Madrid- com positives -en el cas de
Sevilla. Els altres dos aeroports comercials considerats, Bilbao i
València,sí que han experimentat puges significatives en relació
amb l'any anterior. Val la pena destacar elgran augment del
trànsit internacional a Sevilla, fruit de l'activitat generada per la
preparació de l'Exposició Universal. A més, aquest auge ha anat

a l'alça al llarg de l'any, fins assolir un increment del 81,4 per cent
al quart trimestre, en comparació amb elmateix període del
1990.

Per altra banda, l'augment important del trànsit a Bilbao ha es
tat produït principalment per vols no regulars, tant interiors com
internacionals, amb un augment del 49,0 i del 30,4 per cent, res
pectivament. Finalment, assenyalem que les pèrdues lleugeres de
Barcelona i Madrid ha estat causades pels vols regulars, ja que els
xàrter han mantingut una tendència expansiva. L'augment de
passatgers a València ha estat donat per l'increment dels vols no
regulars interiors; tanmateix, cal suposar que amb la inauguració
de noves línies i connexions amb destinacions europees de noves

companyies des d'aquesta ciutat faran augmentar pròximament
el trànsit de passatgers de línies regulars.

Els aeroports canaris -enespecial Lanzarote- mantenen
un ritme elevat de trànsit de passatgers. Els bons resultats
del període estival permeten que els de les Illes mantinguin
un creixement notable, a diferència de Màlaga i Alacant.

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA un re

sum anual del trànsit aeri les dades relatives als principals aero

ports espanyols, principalment els que presenten un gran movi
ment de passatgers per motius turístics. Aquests són, per ordre
d'importància: Palma de Mallorca-a gran distància de la res

ta-, Gran Canaria, Tenerife Sud, Màlaga, Alacant, Lanzarote i
Eivissa -aquest tres darrers amb un volum de trànsit molt sem
blant. Tots ells mantenen el mateix ordre d'importància que
l'any anterior, a excepció de Lanzarote i d'Eivissa que intercan
vien llurs posicions.

Al llarg de l'any, tots set aeroports han anat millorant llur si
tuació i han passat de variacions interanuals negatives a positives,
o, en el seu cas, han reduït les negatives. Tanmateix,destaca el
cas de Lanzarote, que és l'únic que en cap trimestre no ha sofert
davallades en relació amb l'any anterior, ni tan sols durant tot el
període de la guerra del Golf. De fet, tots tres aeroports canaris
n'han estat dels menys afectats, pel fet que les seves rutes aèries
se situaven relativament lluny del focus bèl.lic. Contràriament,
els aeroports de Màlaga i d'Alacant han sofert davallades pel
conjunt de l'any, que els bons resultats del segon semestre no han
pogut compensar, En aquest cas, cal atribuir part de la causa a la
guerra, però també a les polítiques dels grans operadors turístics,
que han desviat gran nombre d'ofertes cap a d'altres destina
cions, ja siguin més segures o més competitives.

El cas de les Illes ha estat també caracteritzat per una davalla
da important al primer semestre, però que s'ha compensat a bas
tament amb l'increment de passatgers del mesos d'estiu quan ja
s'havia esvaït la por als viatges en avió a causa de la guerra del
Golf.
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Transport públic urbà i de rodalia

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

3.056,2 6.765,3 378,0 16.040,7 41.905,7
740,5 1.561,3 93,4 3.884,5 9.971,8
790,1 1.807,1 96,5 4.154,3 10.848,8
675,4 1.863,8 99,7 3.908,1 10.451,7
850,2 1.533,1 88,4 4.093,8 10.633,4

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

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

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

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

1989 7.155,3 2.823,7 1.955,2 3.731,4
lr. tr. 1.504,1 716,7 452,5 1.018,9
2n. tr. 1.832,4 694,4 516,5 957,6
3r. tr. 2.108,9 634,6 433,3 724,9
4t. tr. 1.709,9 778,0 552,8 1.027,0

1990 8.845,2 3.577,6 2.457,8 4.898,9
lr. tr. 1.809,3 856,4 606,3 1.123,2
2n. tr. 2.313,4 911,7 619,5 1.225,8
3r. tr. 2.567,2 783,4 541,2 1.080,6
4t. tr. 2.155,3 1.026,2 690,8 1.469,3

1991 10.386,8 3.960,3 2.675,7 5.594,0
lr. tr. 2.156,6 973,5 663,5 1.465,3
2n. tr. 2.614,4 962,2 621,1 1.366,2
3r. tr. 2.940,0 908,2 546,8 1.137,7
4t. tr. 2.675,9 1.116,4 776,7 1.624,8

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per RENFE.

Viatges registrats als Ferrocarrils
de la Generalitat I riti I e I

1989 7.903,8 16.053,6 23.957,4
lr. tr. 1.947,5 4.145,1 6.092,7
2n. tr. 2.170,9 3.739,1 5.910,0
3r. tr. 1.687,0 3.206,2 4.893,2
4t. tr. 2.098,4 4.963,2 7.061,6

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
lr. 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

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pels Ferrocarrils
de la Generalitatde Catalunya.

Continua en augment elnombre de viatgers a les línies
de rodalia, tant de RENFE com dels FCG.

Les dades sobre el transport de viatgers a les línies de rodalia
de RENFE i dels Ferrocarrils de la Generalitat mostren que el
nombre d'usuaris continua en augment al llarg del 1991. En efec
te, un creixement global de més del quinze per cent en relació
amb l'any anterior confirma aquesta tendència,més encara si te
nim en compte que l'augment del 1990fou fins i tot més elevat.

Aquestes dades reflecteixen l'auge que està experimentant el
transport públic de rodalia, no només entre Barcelona i les po
blacions de les comarques veïnes, sinó també entre elles. El fet
que l'estructuració de les línies permeti de creuarBarcelona sen

se haver-hi de fer cap canvi de tren facilita aquesta connexió.
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Variació (°/0)
4t. tr. 19911
4t. tr. 1990

2n. sem. 19911
2n. sem. 1990 1991/1990

FCG 3,9 4,2 3,2
Catalans 12,0 9,2 6,2
Catalunya 0,6 1,8 1,8

RENFE 18,7 17,0 15,6
Mataró 24,2 18,9 17,4
Granollers 8,8 11,9 10,7
Vic 12,4 10,5 8,9
Manresa 10,6 8,3 14,2
Vilafranca 20,8 17,8 17,3
Vilanova 18,0 16,5 15,4
Aeroport 15,0 16,9 10,4
Barcelona 21,2 20,0 16,7

Per altra banda, la millora del servei de rodalia es conjumina
amb la dels transports públics urbans i facilita una comunicació
suficientment regular i continua que permet d'oferir una alterna
tiva al transport privat. Tanmateix, l'obertura dels túnels de Vall

vidrera, la recent inauguració de l'autopista del Garraf i l'imme
diata obertura dels nous trams del segon cinturó i de nous

aparcaments arreu de la ciutat són un actiu prou important per
competir amb el ferrocarril -oen tot cas de frenar la seva ex

pansió.

Les línies de RENFE quemés moviment de passatgers han tin
gut al 1991 són les deMataró i de Vilafranca, ambdues amb més
d'un 17 per cent d'augment sobre el 1990. A continuació tenim
les de Vilanova, Manresa i Vic -aquesta darrera amb un aug
mentmés suau. La línia de l'aeroport també ha augmentat, lleu
gerament per sobre d'un 10 per cent. Per altra banda, en totes les
línies es detecta un augment per sobre de la mitjana de l'any cor
responent al darrer trimestre, que correspon amb el noucurs es
colar i amb una represa de l'activitat econòmica, després de la

pausa dels mesos d'estiu.

Quant als Ferrocarrils de la Generalitat, cal destacar un creixe
ment important als Ferrocarrils Catalans, amb un 6,2 per cent en
relació amb el 1990, en especial la línia de Rodalia -de Plaça
d'Espanya fins aMartorell. La inauguració de nous aparcaments
a poblacions d'aquest tram pot ajudat a explicar part d'aquesta
puja del nombre de viatgers. La de Catalunya, amb un moviment
de passatgers consolidat, manté un creixementmés moderat.



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

1981 226.469 212.290 438.759 17.693
1982 214.162 226.386 440.548 17.043
1983 223.718 211.742 435.460 17.558
1984 236.828 189.081 425.909 17.204

1985 240.801 181.027 421.828 17.247
1986 245.605 164.439 410.044 17.707
1987 247.841 166.238 414.079 18.011
1988 253.452 163.268 416.720 18.159

1989 253.442 154.650 408.092 19.101
lr. tr. 67.737 39.059 106.796 5.001
2n. tr. 64.938 38.812 103.750 5.307
3r. tr. 50.438 32.097 82.535 3.324
4t. tr. 70.329 44.682 115.011 5.470

1990 268.522 157.875 426.397 19.836
lr. tr. 73.093 41.056 114.149 5.714
2n. tr. 68.796 41.050 109.846 5.164
3r. tr. 52.469 31.972 84.441 3.343
4t. tr. 74.164 43.797 117.961 5.615

1991 269.581 156.315 425.896 19.844
lr. tr. 72.748 39.373 112.121 5.386
2n. tr. 69.062 41.080 110.142 5.427
3r. tr. 53.705 31.692 85.397 3.328
4r. tr. 74.066 44.170 118.236 5.703

* Només es comptabilitzen els passatgersque paguen algun tipus de tarifa.
** Amésde la restricció*, només es considera el servei urbà de la Cia. Transports de Barcelona, S.A.
Font: F.C.Metropolità de Barcelona. Transportsde Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriorsal 1990 hanestat recollidespel Serveid'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.
Nota: Les dades dels TMB relatives al 1991substitueixen les publicadesamb anterioritat.

4t. tr. 19911 2n. sem. 19911 1991/
Variació (')/0) 4t. tr. 1990 2n. sem. 1990 1990

Metro -0,1 0,9 0,4
Autobús 0,9 0,1 -1,0
Ferrocarril Sarrià 1,6 0,8 0,0

El nombre de viatgers en transport públic urbà s'estabilitza
pel conjunt del 1991, tot i l'augment dels darrersmesos
de l'any. Només elmetro manté un lleuger creixement
mentre que l'autobús perd viatgers.

Les dades corresponents al quart trimestremostren una evolu
ció positiva del nombre de viatgers en autobús i als Ferrocarrils
de laGeneralitat, amb un increment en relació amb el mateix pe
ríode del 1990 del 0,9 i de 11,6 per cent, respectivament.Al me
tro, esmanté a uns nivells quasi similars.

Toti aquests increments de final d'any, les variacions negatives
dels primers mesos fan que es tanqui el 1991 amb un saldo a pe
nes positiu: tot just un 0,3 per centmés de viatgers pel conjunt
dels transports públics urbans, que representa pocmés de
360.000 passatgers de més que el 1990.

Pel conjunt de l'any sí que s'aprecien diferències significatives
entre companyies: el conjunt de la xarxa d'autobusos urbans perd
més d'un milió i mig de passatgers en relació amb l'any anterior,
mentre que les quatre línies de metro augmenten el nombre de

passatgers en un milió. Finalment, als Ferrocarrils de la generali
tat, la variació és pràcticament nul-la.

Tanmateix, cal matisar aquestes evolucions amb el fet que al
1990 s'incrementà de forma important el nombre total de viat
gers del conjunt dels transports públics urbans, amb un 4,5 per
cent en relació amb l'any anterior.Així, és comprensible que no
esmantingui pel 1991 un ritme de creixement similar,més encara
si tenim en compte l'alentiment del creixement econòmic que ha
afectat el nombre de desplaçaments obligats per motius laborals.

En una visió a més llarg termini, i si tenim en compte l'actual
cobertura territorial de la xarxa del transports públics urbans, és
difícil que pugui augmentar significativament el nombre d'usua
ris, en part perquè el fluxe de viatgers ja és prou dens i per altra
banda perquè l'aparició de petits pols d'atracció comercial i de
lleure a ciutatsmetropolitanes poden frenar la tendència a des
plaçar-se per motius de compra i de lleure al centre de Barcelo
na. Tanmateix, l'obertura dels cinturons i la creació de nombro
ses places d'aparcaments podrien mantenir aquesta atractivitat
de Barcelona, i en tot cas els Jocs Olímpics lamantindran, com a

mínim, al llarg del 1992.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
Internacionals

n. índex n. índex Internacionals/

1985
1986
1987
1988
1989

1990
lr. tr.

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

1991

lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t

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

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

148,6

137,4

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

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

269,2

333,2

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

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

Nota: Apartir del 2n. trimestre del 1991, la tarifació telefònica ha canviat per aalgunes àrees, per la qualcosa una part de les conferències que anteriormentestaven considerades com a

interurbanes passen aser metropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el de conferències urbanes. La homogendtzació de la recollida d'inforrnació també ha modificat les dades de

períodes anteriors.

Oferta dels diferents serveis telefònics
vei de transmissió de dades

31-XII-1985 733.059 1.242
31-XII-1986 748.214 1.333
31-XII-1987 775.300 1.819

31-XII-1988 806.886 2.488
31-XII-1989 839.159 3.156
31-XII-1990 868.908 3.719
31-XII-1991 dÍeaí 889.1

5.757
6.698
7.133
7.567
8.002
9.084
9.586

1.100
4.495
7.442
16.135
27.200

183
613

1.013
3.040
6.354
9.363

Servei telefònic i Servei lbercom: línies en servei.
Servei de transmissió de dades: connexions en servei.
Servei de Telefonia mòbil automàtica: terminals en servei.

Font: Telefónica de España, S.A. Dades recollidespel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

41. tr. 1991/
Variació (%) 4t. tr. 1990 199111990

Confèrencies interurbanes -22,4 -7,5
Confèrencies internacionals 37,6 23,8

Continua l'augment del nombre de conferències internacionals
i l'expansió de la resta de serveis de transmissió de veu i dades.

El nombre de conferències internacionals realitzades pels abo
nats de Barcelona durant el darrer trimestre del 1991 registrà una
pujanotable en relació amb el mateix període de l'any anterior.
Així, es reprenen unes taxes de creixement anuals molt elevades
-un 23,8 per cent pel conjunt de l'any- i que fan que quasi s'ha
gi triplicat el nombre de conferències en els últims cinc anys.

L'evolució del nombre de conferències interurbanes ha estat,
en canvi, diferent: l'alentiment del ritme de creixementja es de
tectà el 1990, i per a aquest darrer any, fins i tot la variació ha es

tat negativa. En aquest sentit, cal tenir en compte les modifica
cions tarifàries, que poden haver frenat un úsmés indiscriminat
del servei telefònic, i en especial la forta expansió que tenen els
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Variació (%)
31-XII-911
30-IX-91

31-XII-91/
31-XII-90

Servei telefònic 0,7 2,3
Xarxa Iberpac 2,6 14,8
Circuits punt a punt 0,6 5,5
Servei Ibercom 37,3 68,6
Serv. telefoniamòbil aut. 8,7 47,4

nous serveis telefònics -servei de transmissió de dades, servei
Ibercom i servei de telefonia automàtica-, els quals, tot i que se

situïn encara a uns nivells absoluts força reduïts, sí que substituei
xen part del servei telefònic utilitzat per empreses. En aquest
sentit, publiquem a partir d'aquest número l'oferta dels diferents
serveis, dels quals el «servei telefònic» -corresponent a les línies
telefòniques clàssiques- n'és la partmés important i homologa
ble al que publicàvem anteriorment. La resta, són serveis més es

pecialitzats, però d'un ús molt més intensiu i en una etapa de
gran expansió. Per a unaexplicació més detallada de les caracte
rístiques de cada servei, vegeu laMonografia de Germán Santos
Boada, publicada al BARCELONA.ECONOMIA núm. 10, sota el títol
«Present i futurde les telecomunicacions a Barcelona».



Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (novembre, desembre 1991 i gener 1992)

tve ocupacm a

H5*

H4*
H3*

H2*
H 1*

54
54

62
63

58

63
69

71
70

64

Total 57 iLL.J111111

Nombre de

226.367
304.057
333.318
82.956
84.155

1.030.853

(a) Dades obtingudes a partir de l'Enquesta realitzada als directorsd'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

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

Nombre ernoctacions/

109.356 2,1
138.208 2,2
138.883 2,4
29.522 2,8
24.252 3,5

440.221 2,3

El nombre de pernoctacions efectuades a la ciutat durant el
trimestre novembre 9Vgener 92 va créixer en més d'un 3 per
cent en relació amb un any abans.

Durant el darrer trimestre de l'any —novembre 91/gener 92—,
el nombre de visitants que han pernoctat als hotels de la ciutat és
de 440.221 persones, les quals han generat un total de 1.030.853
pernoctacions.

En comparar amb el mateix trimestre de l'any anterior, el
nombre de visitants creix en un 1 per cent i de pernoctacions ho
fa en un 10,3 per cent. L'estada mitjana en nits augmenta en 0,2
punts.

En termes de visitants, destaca el creixement dels visitants en

els establiments de quatre estrelles—un 29 per cent— i la dava
llada dels mateixos en els hotels de cinc estrelles—un 15 per
cent. En termes de pernoctacions, es produeix un increment ge
neralitzat a totes les categories hoteleres, bàsicament en els esta

bliments de quatre estrelles. L'augment del nombre de places ho
teleres, principalment en hotels de cinc i quatre estrelles, ha
repercutit en l'evolució del nivell d'ocupació.

Quant a l'estadamitjana en nits a la ciutat, aquesta ratio creix
a les categories hoteleres superiors, esmanté estacionària en els
hotels de tres estrelles i disminueix en els de categoria inferior.

Reforçament de lapresència de visitants per motius de negoci.

Més d'un 63 per cent dels visitants declaren venir per motius
comercials o de negocis. En aquest trimestre, es trenca la tendèn
cia a davallar que es venia palesant els tres trimestres de l'any
1991 i assoleix el valor màximde la sèrie analitzada. En comparar
amb la mateixa situació fa un any, el pes d'aquest segment regis
tra una forta embranzida —més de 6 punts.Cal recordar,però,
que el trimestre novembre 1990-gener 1991 estava marcat per la
crisi del Golf, i en conseqüència, es denotaven clarament els efec
tes de la ralentització de l'activitat econòmica. També augmenta,
encara que més moderadament, lapresència de visitants per
raons estrictament turístiques o en etapa de viatge. Per contra, es
detecta una forta caiguda dels assistents a fires, el pes dels quals
es redueix a gairebé un terç, passant d'un 14,3 per cent en el dar
rer trimestre de 1990 a 4,9 per cent en el darrer de 1991. També
davallen els assistents a congressos i els que vénen per motius fa
miliars o comacompanyants.

Pel que fa a les raons d'elecció de Barcelona, el fet de conside
rar Barcelona com a etapa de viatge i la recomanació són les més
rellevants. Aquesta pregunta només es fa als qui declaren venir

permotius turístics o estar en etapa de viatge. En relació amb el
mateix trimestre de l'any 1990, es redueix a unaquarta part els
que ho feien per motius familiars. Perden pes relatiu la recoma

nació i el coneixement previ de la ciutat. Pel que fa a les agències
de viatges, tot i sent poc rellevant, es detecta un lleuger incre
ment de llur paper, relacionat amb la presència de turisme orga
nitzat a la ciutat.

Quant a la repetitivitat de la visita, més d'un 86 per cent dels
enquestats declaren haver visitat la ciutat amb anterioritat. No
més un 14 per cent ho fan per primer cop. Això denota una alta
freqüència de repetició en la visita, el que es relaciona directa
ment amb el fet que més d'un 63 per cent dels visitants arribin a

Barcelona per afers de negoci.

En relació amb el mateix període de l'any 1990, augmenta el
pes de l'avió que continua predominant sobre la resta de mitjans
de transport emprats. Cau moderadament la utilització del vehi
de propi i el tren i, tot i sent poc significatiu, augmenta sensible
ment la de l'autocar/autobús degut a la presència de grups orga
nitzats a la ciutat.

Quant a les característiques identificadores de lamostra i en
relació amb el mateix període de l'any 1990, els visitants conti
nuen sent majoritàriament homes. Gairebé un 50 per cent tenen
entre 35 i 49 anys. És gairebé irrellevant lapresència dels col.lec
tius menors de 24 anys i augmenta el pes dels majors de 50 anys.
Augmenta la presència de professionals amb un alt nivell de qua
lificació: professionals liberals i tècnics superiors. Davalla el pes
dels alts directius.

Augmenta la presència de visitants procedents de la resta
de l'Estat.

En comparar amb la situació fa un any, augmenta el pes dels
visitants espanyols en tant que es redueix el dels visitants forans.
Pel que fa als provinents de la resta de l'Estat, aquests procedei
xen de la Comunitat Autònoma de Madrid i del País Valencià.
Augmenta el pes dels provinents d'Andalusia i, més moderada
ment, el dels procedents del País Basc.

Pel que fa als visitants forans, creix el nombre de visitants de
nacionalitat italiana, en tant que disminueix el total de francesos i
britànics. Destaca el creixement constant i progressiu dels visi
tants japonesos, així com la notable davallada del col•lectiu de
nord-americans. En el darrer any, tot i sent encara poc rellevant,
s'ha triplicat el pes del collectiu nipó en el total de visitants que
arriben a la ciutat.
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Estimació

Categoria

del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona.

Nombre de pernoctacions

Acumulat any 1991

Nombre de visitants

(febrer 1991-gener 1992)

Pernoctacions/Visitants,
,En plaies (%) En habitacions (°/.)

Valors Valors1 1990 1991 1990 1991 absoluts 199111990 absoluts 19911 990 199
'

1991

H5* 52 51 61 62 768.259 7,7 367.667 -7,0 1,8 2,1
H4* 54 58 71 73 1.242.853 16,2 537.674 5,8 2,1 2,3
H3* 62 62 73 73 1.362.819 1,0 562.128 -0,9 2,4 2,4
H2* 73 67 81 76 374.815 -0,4 144.521 -3,1 2,5 2,6
H 1* 66 63 69 69 340.764 18,4 115.621 2,2 2,5 2,9

Total 58 ji59 át 71 ir 70 4.089.510 4.9 1.727.610 -2,7 2,2 2,4

Gairebé un 44 per cent dels visitants declaren viatjar sols. En
relació amb la mateixa situació fa un any,es redueix lleugera
ment el nombre dels que vénen acompanyats, ja sigui amb amics
o companys o amb familia en detriment dels que ho fan sols.

La despesa extrahotelera es destinamajoritàriament
a la restauració.

Les activitats de menjar ibeure absorbeixen un 63 per cent de
la despesa extrahotelera. En feruna comparació interanual,
veiem que creix la despesa destinada a restauració i a transport
intern. El fet més destacable és la forta caiguda de la despesa de
dicada a compres que es redueix a menys de lameitat, passant
d'un 17 per cent en el període novembre 90/gener 91 a un 8 per
cent en el trimestre novembre 90/gener 92.

En valoració sistemàtica de al 10, els aspectes de la ciutat
més ben valorats continuen sent l'oferta arquitectònica i la cultu
ral, el caràcter i l'amabilitat dels ciutadans, l'oferta lúdica i el
transport públic. En relació amb la mateixa situació fa un any, es
produeixen moltpoques variacions en quant a les valoracions.
No obstant això, cal remarcar la valoració menys positiva donada
a la contaminació ambiental. El mateix succeeix amb la valoració
feta de la relació qualitat/preu de l'oferta de restauració, hotelera
i comercial. Destaca, principalment, la valoració feta de l'oferta
comercial, 0,6 punts per inferior a l'enregistrada en el mateix tri
mestre fa un any. Això es pot relacionar amb lapèrdua de pes de
les compres dins de la distribució de la despesa extrahotelera.
Només un 21 per cent dels enquestats declaren efectuar compres
durant la seva estada.

Les principals activitats realitzades pels visitants que pernocten
a la ciutat continuen estant bàsicament relacionades amb la res
tauració. Segueix en importància el fet de passejar i, amb menys
significació, el de visitar. Les activitats lúdiques nocturnes tenen
poca rellevància.

Les àrees més visitades són Ciutat Vella -el Barri Gòtic, la
Catedral, elmuseu Picasso...- i Gaudí -el Quadrat d'Or, la Sa
grada Família, el Parc Güell. Segueix en importància la zona de
Montjuïc, on sobresurten les visites efectuades a l'Anella Olímpi
ca, i la zona marítima -Moll de la Fusta i Barceloneta.
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L'any 1991 augmenta en un 5 per centel volum de pernoctacions
en els hotels de la ciutat.

En fer una valoració conjunta de les dades acumulades de l'any
1991 -febrer1991/gener 1992-, en resulta que el volum de visi
tants que han pernoctat als hotels de la ciutat és de 1.727.610 per
sones, les quals han generat un total de 4.089.510 pernoctacions.
Respecte l'any anterior, creix el volum de pernoctacion en un 5
per cent, mentre que davalla lleugerament -un 2,7 per cent- el
total de visitants. Això és conseqüència directa d'un allargament
de l'estada mitjana en nits a la ciutat. Aquesta se situa pel con
junt de l'any 1991 en 2,4 pernoctacions per visitant i augmenta
0,2 punts en relació amb la situació registrada un any abans.
L'any 1991, el nombre dies d'estada mitjana se situa 2,7.

Per categories hoteleres, i en termes de visitants, creix gairebé
un 6 per cent el volum de visitants que pernocten en hotels de
quatre estrelles, mentre que a la resta de categories es palesa un

retrocés, sent elmés destacat l'enregistrat en els hotels de cinc es

trelles -un 7 per cent. Els establiments hotelers de quatre i tres
estrelles han concentrat la major part dels visitants al llarg de
l'any 1991 -un 64 per cent. En termes de pernoctacions, es pale
sa un creixement a totes les categories hoteleres. Destaca la forta
embranzida del volum de pernoctacions efectuades en els hotels
de quatre estrelles -un 16,2 per cent- i en els d'una estrella
-un 18,4 per cent.

Augment de la ratio pernoctacions per visitant.

Quant a la ratio pernoctacions per visitant, aquesta augmenta a

totes les categories d'hotel. En els establiments de cinc i una es
trelles és on palesa més l'allargament de l'estadamitjana en nits
-0,3 punts i 0,4 punts respectivament.

Quant al nivell d'ocupació, en termes de places, lamitjana del
conjunt dels hotels es xifra en el 59 per cent, mantenint-se lleuge
rament per sobre del nivell assolit l'any 1990. L'ocupació davalla
a totes les categories hoteleres amb l'excepció dels hotels de qua
tre estrelles, on s'incrementa en quatre punts, i dels de tres estre

lles on esmanté el nivell assolit l'any 1990. Aquesta davallada
afectamés directament els hotels de menys categoria. No obstant
això, aquests són els que continuen mantenint els nivells d'ocupa
ció més elevats. Els nivells d'ocupació més baixos es continuen
donant en les categories hoteleres superiors, degut, en gran part,
a la pràctica habitual d'ocupar una habitació doble per ús indivi
dual i a l'increment d'oferta de noves places en els establiments
d'aquestes categories.
En termes de nivell d'ocupació en habitacions, lamitjana pel

conjunt de l'oferta hotelera se situa en un 70 per cent, un punt in
ferior a la d'un any abans. Es palesa un descens generalitzat de



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

Sexe (%)

F-A'91 Mg-J1'91 Ag-0'91 N-G'92 1990 1991

Homes 74,8 79,4 77,- 79,6 83,3 79,8 77,8
Dones 25,2 20,6 23,- 20,4 16,7 20,2 22,2
Total 100,- 100.- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (°/0)
14-18 0,5 1,5 0,9 0,1 0,3 0,7 0,4
19-24 10,7 8,2 7,0 5,8 5,3 6,6 2,5
25-34 27,2 28,9 31,4 25,3 30,5 29,1 27,5
35-49 38,6 44,8 42,1 48,2 43,7 44,6 43,7
50-64 19,9 13,9 16,4 19,1 18,1 16,9 23,5
+65 3,1 2,7 2,2 1,5 2,1 2,1 2,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 53,8 49,0 52,2 50,3 53,6 51,2 48,0
Madrid 13,8 15,2 14,9 17,2 1,5 16,2 15,9
País Basc 5,0 5,8 6,9 4,9 4,7 5,6 4,1
Andalusia 6,4 6,2 5,7 3,2 4,2 4,8 6,0
País Valencià 8,1 6,8 8,7 5,6 7,7 7,2 6,1
Altres 20,5 15,0 16,0 19,4 19,5 17,4 15,9

Estrangera 46,2 51,0 47,8 49,7 46,4 48,8 52,0
Francesa 5,5 6,7 7,0 7,2 8,2 7,3 7,4
Britànica 7,5 3,8 3,5 3,1 5,8 4,1 4,9
Italiana 7,4 6,9 4,3 7,7 5,7 6,1 8,8
Alemanya 4,9 4,3 5,3 1,8 2,0 3,4 3,7
Nord-americana 4,4 4,9 6,8 7,6 4,2 5,9 5,4
Japonesa 4,1 6,4 2,0 1,1 1,1 2,6 2,8
Altres 12,4 18,0 18,9 21,1 19,4 19,4 19,0

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 15,7 11,7 19,1 21,4 19,7 18,0 30,8
Alt directiu 22,3 29,2 21,2 27,0 34,2 27,8 19,7
Quadres intermedis 12,6 15,1 12,9 17,1 15,2 15,0 14,2
Empleat 16,9 13,8 19,3 11,1 6,1 12,7 9,0
Tècnic superior 11,7 15,1 12,3 11,8 14,8 13,5 11,6
Estudiant 7,3 6,9 4,2 1,2 2,8 3,8 3,9
Mestressa de Casa 5,0 4,0 4,5 2,7 2,4 3,4 3,8
Altres 8,5 4,2 6,5 7,7 4,8 5,8 7,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

l'ocupació a totes les categories hoteleres, exceptuant els hotels
de tres i una estrella que conserven elmateix nivell d'ocupació
que fa un any. Aquest retrocés incideix bàsicament en els hotels
de cinc i dues estrelles.

L'ocupació als hotels de la ciutat, tant en termes de places com
d'habitacions, esmanté al mateix nivell que el registrat l'any
1990. Al llarg de l'any 1991, dos fets han marcat l'evolució de l'o
cupació hotelera a la ciutat. En primer lloc, les conseqüències de
la crisi i de la guerra del Golf es van palesar durant el primer tri
mestre de l'any, però, a partir del segon trimestre, es registrà una
progressiva recuperació del volum de pernoctacions, la qual cosa
ha permés a finals de 1991 assolir uns resultats gairebé similars
als obtinguts l'any 1990. En segon lloc, durant l'any 1991, l'oferta
hotelera a la ciutat s'ha incrementat en un 6,2 per cent, és a dir
aproximadament unes 1.200 places. Aquestes noves places es

concentren bàsicament en hotels de cinc i quatre estrelles, amb
un increment d'un 13,7 per cent i d'un 16,4 per cent respectiva
ment. En síntesi, es registra una disminució d'un 2,7 per cent dels
visitants que queda compensada per un allargament de l'estada
mitjana en nits que fa que el volum anual de pernoctacions creixi
en un 5 per cent en relació a la mateixa situació un any abans.

En el decurs de l'any 1991, el sector turístic de la ciutat ha ge
nerat un volum de negoci que s'estima aproximadament en uns

132 mil milions de pessetes, de les quals un 53,2 per cent corres
ponen a despesa hotelera i un 58,6 a despesa extrahotelera. En
relació amb l'any 1990, davalla lleugerament el volum de negoci
-reducció nominal d'un 0,7 per cent. Augmenta el pes de la des
pesa hotelera, mentre que cau significativament la despesa ex
trahotelera -gairebé 12 punts.

La despesa extrahotelera mitjana que es xifra en 13.280 pesse
tes/dia es redueix un 14 per cent en termes nominals respecte de
l'any 1990. Es palesen canvis en la seva composició: creix consi
derablement la despesa destinada a restauració en detriment
d'una important davallada de la dedicada a compres. Es manté el
pes de la destinada al lleure i al transportpúblic. El fet més relle
vant és la pèrdua d'importància de les compres. Els visitants
compren cada cop menys: el pes d'aquest apartat s'ha reduït a la
meitat de 1989 ençà, passant d'un 20,3 per cent l'any 1989 a un

10,5 l'any 1991. Possiblement l'evolució dels preus registrada a la
ciutatjuntament amb la disminució del poder adquisitiu d'alguns
dels visitants degut a la fortalesa de la pesseta han actuat coma

elements desincentivadors dels potencials compradors.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació

Motiu de la visita (1)/0)
Comercial/Negocis 51,0 50,4 53,2 54,4 57,0 53, 53,4
Turisme 18,1 22,0 17,4 20,8 13,6 18,4 22,4
Fires 7,2 13,6 7,4 8,4 14,3 10,8, 7,8
Congressos 3,6 6,4 4,7 3,4 3,5 4,5 3,8
Etapa viatge 7,1 3,1 5,8 6,8 1,3 4,3 5,1
Motius familiars i acompanyants 13,0 2,3 7,1 2,8 5,6 4, 4,5
Altres 2,2 4,4 3,4 4,7 3, 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100, 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 13,7 15,6 9,3 14,9 10,4 13,3, 12,5
Per recomanació 5,4 8,9 7,4 4,0 6,1 6, 13,6
Motius familiars i acompanyants 26,2 3,6 30,8 15,2 25,7 21,7 10,2
Etapa viatge 23,1 23,2 28,7 41,0 24,7 31,9 24,8
Informació (fulletó...) 3,3 24,6 16,3 6,8 4,2 13,9 5,5
Recomanació agència viatges 3,8 1,7 0,5 0,6 0,4 0,8 1,8
Altres 24,5 22,4 7,0 17,5 28,5 11,3 31,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No capvegada 17,3 21,2 22,3 19,8 20,1 20,9 21,4
1 vegada o més 82,7 78,8 77,7 80,2 79,9 79,1 78,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 59,1 61,2 58,6 64,8 61,8 61, 62,0
Vehicle propi 26,0 24,1 22,8 23,2 23,9 23,5 21,2
Autocar/Autobús 4,7 3,8 2,5 3,0 2,2 6,6
Tren 8,8 9,3 13,9 7,6 10,1 10,3- 9,9
Altres 1,4 1,6 2,2 1,4 2,0 1,9 0,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Major presència dels que vénen per motius turístics.

Continuen sent majoritaris els visitants que declaren venir per
motius de negoci -un 53,4 per cent. No es produeix cap variació
en relació a la situació un any abans. No obstant això, al llarg de

l'any, espalesa una major presència del collectiu de visitants que
pernocten a la ciutat per motius turístics, ja sigui per raons estric
tament turístiques -un 22,4 per cent-o com etapa de viatge
-un 5,1 per cent.Aixó es reflecteix bàsicament en el període
maig-octubre de l'any 1991 que es va caracteritzar per una forta
component turística.

Al llarg de l'any, el pes dels assistents a fires -3 punts inferior
a l'enregistrat l'any 1990- ha davallat inomés a finals d'any s'ha
palesat una certa recuperació. La ralentització de l'activitat eco
nòmica en el context nacional i internacional, juntament amb les
conseqüències de la crisi i guerra del Golf ha incidit molt directa
ment sobre l'activitat firal a la ciutat. Aquesta davallada també
s'explica, en part, per la tipologia dels salons celebrats l'any 1991,
ja que es tracta de salons molt especialitzats. Aquestes caracterís
tiques fan que la majoria dels expositors siguin locals, i per tant
no pernoctin en hotels a la ciutat. Quant als visitants, fent el su
pòsit que són majoritàriament espanyols, retornen el mateix dia,
un cop finalitzades les gestions, a les respectives ciutats d'origen.
És a dir, unapart important no pernocta a la ciutat. Aixímateix,
no es pot oblidar laproblemàtica que viu la Fira de Barcelona en

aquests moments. Cal considerar, doncs, aquesta evolució com
un element de reflexió sobre quina és la situació actual de la Fira
de Barcelona i quin serà el seu futur. Creiem de gran importància
per a la ciutat enfortir i consolidar la seva presència dins del mer
cat firal europeu.
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Finalment, pel que fa als assistents a congressos, el seu pes
també s'ha reduït sensiblement en relació amb l'any anterior. A
conseqüència de la guerra delGolf, durant el primer semestre de
1991 es van anul.lar o posposar nombroses de les convencions
d'empreses previstes a la ciutat. Així mateix, el refredament de
l'economia internacional ha incidit molt directament en aquest
segment de demanda. Quant als congressos en sentit estricte
-organitzats per associacions-, si bé es constata una reducció
del nombre de reunions, hi ha un increment en la participació.

Importància de la recomanació com a raó d'elecció de Barcelona.

Quant a les raons d'elecció de Barcelona, un 25 per cent dels
visitants declaren venir a Barcelona com etapa de viatge. Aques
ta reposta es dóna entre els que vénen majoritàriament en el pe
ríode més vacacional -maig-octubre. En relació amb l'any 1990,
destaca l'increment de la recomanació com a raó d'elecció de la
ciutat. La recomanació és una constant al llarg dels quatre tri
mestres de l'any. L'efecte del boca-orella recupera importància
comelement de promoció de la ciutat. Aixímateix, continua sent

rellevant el coneixement previ de la ciutat.

Gairebé un 70 per cent dels enquestats han repetit la seva visi
ta a laciutat almenys una vegada. Respecte l'any 1990, creix el
col.lectiu dels que ens visiten per primer cop. Aquest increment
es centra especialment en el trimestremés vacacional -agost/oc
tubre. Això es deu, en una part significativa, a l'impacte dels Jocs

Olímpics, comelement promocional de la ciutat.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de

N-G'91 F-A'91

visitants

Mg-JI'91

(continuació)

Ag-0'91 N-G'92 1990 1991 '

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 2.9 2,8 2,7 3,0 2.9 2,8 2,7
Nits 2,3 2,2 7,0 2,3 2,2 2,3

Forma de contractació de l'allotjament (°/0)
Origen/intermediari 36,4 40,1 40,9 49,3 41,7 42,9 36,9
Origen/no intermediari 40,6 21,0 17,3 16,1 19,4 18,5 27,3
Destinació/intermediari 5,2 23,8 27,0 23,8 26,2 25,3 13,0
Destinació/no intermediari 17,8 14,0 14,8 10,8 12,1 12,8 22,1
N.s/n.c 1,1 0,6 0,5 0,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,

Règim d'allotjament (°/0)
Habitaciói desdejuni 50,3 59,5 51,5 60,5 64,6 58,8 6,5
Només habitació 43,4 35,5 41,6 32,8 30,0 35,1 28,1
Pensió completa 2,9 2,8 2,8 1,9 3,3 2,7 3,4
Mitjapensió 3,4 2,2 4,1 4,8 2,1 3,3 2,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (°/0)
Sol 29,2 35,9 32,6 30,4 42,2 35,1 38,6
Amic/companys 40,4 41,6 31,7 36,9 34,0 35,6 33,7
Amb la família 27,0 18,0 30,9 28,6 22,3 24,9 22,3
Amb fills 18,0 4,9 7,1 4,7 4,0 5,2 5,6
Sense fills 9,0 13,1 23,8 23,9 18,3 19,7 16,7

Grup organitzat 3,4 4,5 4,8 4,1 1,5 4,4 5,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda 52,3 57,6 56,2 55,5 58,0 56,4 62,5
Compres 26,1 14,4 14,4 13,5 17,0 15,1 10,5
Entreteniment 8,2 10,3 10,2 15,1 10,0 11,7 12,0
Transport intern 10,5 14,1 17,9 15,0 12,0 14,9 14,0
Altres 2,9 3,6 1,3 0,9 3,0 1,9 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Quant a les característiques identificadores de lamostra, no es

palesa cap canvi rellevant en comparar amb l'any 1990. Els visi
tants continuen sent majoritàriament homes. Més d'un 70 per
cent es troben en l'interval d'edat entre els 25 i els 49 anys, i d'a
quests un 61 per cent se situa entre 35 i 49 anys. Destaca un fort
increment de la presència dels majors de 50 anys, en detriment
dels grups d'edat menor de 25 anys que són gairebé irrellevants.

Quant a la professió, i en relació amb la situació fa un any, es

reforça la presència dels professionals liberals que gairebé doblen
el seu pes. Es redueix en 8 punts la importància dels alts directius
imés moderadament la dels tècnics superiors.

Predominen els visitants forans a la ciutat.

L'any 1991, un 52 per cent dels visitants que han pernoctat a la
ciutat eren de procedència estrangera. En feruna comparació in
teranual, creix la presència de visitants de nacionalitat italiana i
més discretament la dels britànics. Esmanté el pes dels proce
dents dels Estats Units i del Japó. El col.lectiu de visitants nipons
ha mostrat unaevolució positiva al llargde l'any,sent en el dar
rer trimestre quan es reforça la seva presència a la ciutat. Per
contra, el nombre de visitants nord-americans, després d'un in
crement progressiu durant els tres primers trimestres de 1990,
cau significativament a finals d'any. No obstant això, ambdues
nacionalitats han recuperat els nivells assolits amb anterioritat a
la crisi del Golf. Tanmateix, llur pes encara és inferior al de la
majoria de grans ciutats europees.

Un 48 per cent dels visitants prové de la resta de l'Estat. Hi
destaca el pes dels que vénen de la Comunitat Autònoma de Ma

drid, del País Valencià i del País Basc. Respecte l'any 1990, de
creix de forma generalitzada la seva presència, a excepció dels
provinents d'Andalusia. La desaceleració de l'activitat econòmi
ca incideix en aquest comportament.

En comparar amb l'any 1990, continua el predomini de l'avió
-un 62 per cent- en relació amb la resta de mitjans de trans

port emprats. Esmanté elnivell d'utilització del tren en el decurs
de l'any, tot i que, en els darrers mesos, es denota una tendència
a labaixa, relacionada possiblement amb la reducció del nombre
de visitants provinents de la resta de l'Estat. Quant al vehicle
propi, tot i mantenir un nivell d'utilització constant, perd pes re
latiu en relació a la resta de mitjans de transport emprats. Pel que
fa a l'autocar/autobús, mitjà poc rellevant, creix lleugerament la
seva utilització degut a l'increment de la presència de turisme de
grup a la ciutat i assoleix el màxim nivell en el període agost-oc
tubre, trimestremarcat per una forta component vacacional.

Pèrdua relativa del pes dels intermediaris tant en les
contractacions fetes en origen com en destinació.

Quant a la contractació de l'allotjament predomina la que es
realitza en origen i amb intermediari -un 37 per cent.El pes del
segment de negoci explica aquest comportament, ja que, en un

percentatge molt significatiu, l'intermediari acostuma a ser una

empresa. No obstant això, respecte l'any 1990, es registra una im
portant pèrdua de pes d'aquesta forma de contractació. Per con
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Principals visites efectuades (%)
La Sagrada Família 15,0 25,7 31,1 28,7 9,4 23,8 13,8
Parc Güell 5,3 11,6 10,7 9,6 1,6 8,4 4,1
Gaudí/Modernisme 12,0 6,4 10,2 9,8 7,1 8,5 3,0
Barri Gòtic/Ciutat Vella 16,8 19,2 24,6 26,2 11,7 20,5 14,5
La Rambla 13,7 16,4 26,6 13,1 6,0 15,8 4,7
Port/Colom 7,0 11,0 23,8 14,9 3,7 13,6 8,2
MuseulPicasso 11,0 10,8 11,3 10,9 6,5 9,9 5,8
Altres museus 5,5 12,1 8,4 11,8 14,5 11,6 6,6
Poble Espanyol 1,4 6,7 5,2 5,3 1,8 4,8 2,6
Montjuïc 12,8 21,5 22,4 18,6 6,1 17,2 6,5
AnellaOlímpica 5,1 5,7 7,2 7,7 6,7 6,8 9,4
N.s/N.c 41,6 22,1 16,3 19,9 51,4 27,3 55,1

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,0 8,1 7,9 8,1 7,9 8,0 8,1
Oferta cultural 7,7 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,7
Entreteniment 7,5 7,4 7,4 7,2 7,3 7,3 7,2
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,4 7,7 7,6 7,7 7,8 7,7 7,6
Accessos 6,8 6,9 6,7 6,9 6,7 6,8 6,6
Transport públic 7,2 7,8 7,7 7,1 7,4 7,4 7,2
Taxi 6,9 7,2 6,9 7,0
Nivell d'informació 6,4 6,9 6,6 6,7 6,6 6,7 6,5
Quantitat de l'oferta hotelera 6,2 5,9 6,0 6,0 5,7
Seguretat ciutadana 5,3 6,1 6,0 6,3 6,6 6,3 6,3
Contaminació ambiental** 4,2 5,0 5,0 4,9 5,4 5,1 4,9
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,6 6,7 6,7 6,4
Relació qualitat/preu oferta hotelera 6,1 6,2 6,2 5,7
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,7 6,9 6,8 6,2

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (°/0)
Força satisfet 55,6 65,2 69,1 67,2 77,5 23,2 29,2
Molt satisfet 28,7 25,4 24,3 24,4 18,6 69,8 63,9
Indiferent 14,5 9,2 5,5 7,5 3,7 6,4 5,9
Poc satisfet 0,8 0,2 0,8 0,9 0,2 0,5 1,8
Molt insatisfet 0,4 0,2 0,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme id'etapa de viatge.
** A partir de la segona Enquesta, hom ha agrupatels conceptesde netedat de la ciutat i de contaminació ambiental.
Font: Patronat de Turismede Barcelona. Elaboració pròpia.

tra, es palesa una forta embranzida de les contractacions sense
intermediari, ja sigui en origen -un 27,3 per cent-o en destina
ció -un 22,1 per cent. Les contractacions efectuades directament
en arribar a la destinació doblen gairebé llur pes en relació amb
el total de contractacions realitzades.

El règim d'allotjament empratmés freqüentment és el d'habi
tació i desdejuni. Respecte l'any 1990, creix la contractació d'a
quest tipus de règim. Toti la seva poca rellevància, augmenta
molt lleugerament el pes de la pensió completa relacionada amb
la presència de grups organitzats a la ciutat.

La majorpart dels que han arribat a la ciutat ho han fet sols
-un 39 per cent-o amb amics o companys -un 34 per cent. En
comparar amb la situació un any abans, creix el nombre dels que
vénen sols i es redueix lleugerament el dels que ho fan amb
amics. I pel que fa als que vénen amb la familia, es redueix la pre
sència dels que ens visiten sense fills i esmanté la dels que hofan
amb fills.
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Augmenten les visites a les Àrees Olímpiques.

Quant als indrets més visitats de la ciutat, continuen destacant
com a punts de màxim interès turístic Gaudí iel conjunt moder
niste, el Barri Gòtic/Ciutat Vella i el Port/Colom. Durant l'any
1991, mentre que esmantenen els punts de màxim interès pel vi
sitant, es registra una davallada generalitzada del volum de visi
tes efectuades a la ciutat. Només augmenten les visites fetes a les
Àrees Olímpiques.

Sobre els aspectes més positius de la ciutat, en valoració siste
màtica de al 10, l'oferta arquitectònica, l'oferta cultural, el ca
ràcter i amabilitat dels ciutadans, l'oferta lúdica iel transport pú
blic són els atractius més apreciats. En comparar amb l'any 1990,
les valoracions són molt similars. La contaminació ambiental es
valora com l'aspecte menys positiu. Davalla la valoració feta a la
relació qualitat/preu de l'oferta de restauració, hotelera i comer
cial. Factors compreus massa alts, la poca qualitat en el servei i
atenció al públic, així comuna pèrdua de capacitat adquisitiva
degut a la fortalesa de la pesseta poden incidir en aquest resultat.
En darrer lloc, el grau de satisfacció declarat pels enquestats és
força elevat.



V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

( onstrucció d'habitat,,,,
eSl

Barcelonès
s

'

Regió I
,

esta

Catalunya Catalunya
,

Barcelona

11~111111~~iiiiiiiiiiiiiirilMillr~.
1.450
1.259
1.305

769
170
124
160
315

723
224

184
196
119

619
883

1.197

1.054
265

311
206

272

1.688
231

224

125
1.108

13.658
18.012
19.103

12.328

3.825
3.397
2.562

2.544

12.261
2.763
3.459
2.369

3.670

10.685
10.765
14.264

13.042

3.161
3.152
2.224

4.505

11.425

2.843
3.438
2.139
3.005

28.887
38.117

38.522

21.541
5.999
6.050
5.195
4.297

18.210
3.953
5.080
4.320

4.857

20.977
20.787
26.922

25.997
6.590
8.168
5.632
5.607

21.778

5.483
6.341
5.157
4.797

,.
1

1987
1988
1989

1990

lr. tr.

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

1991
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

3.828 3.146
3.480 3.302
4.720 3.218

2.724 2.431
1.319 866
438 567
543 323
424 675

2.157 2.503
530 725

756 612
373 379

498 787

47.823
60.868
63.650

37.362
11.313
10.009
8.460
7.580

33.351
7.470
9.479
7.258

9.144

35.427
35.737
45.601

42.524
10.882
12.198
8.385
11.059

37.394
9.282
10.615
7.800
9.697

Nota: A partir del quart trimestre del 1990 la sèrie dels habitatges acabats substitueix la publicada anteriorment.
Font: Explotació dels visats d'obra residencial idels certificats finals d obra dels Collegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona
Resta Barcelonès i
Resta Regió I

Iniciats Acabats Iniciats Acabats

4t. tr. 91/4t. tr. 90
2n. sem. 91/2n. sem. 90

17,5
-9,9

16,6
16,8

32,5
13,9

-13,9
-11,5

1991/1990
1990/1989

-20,8
-42,3

3,0
-24,5

-0,9
-35,8

-7,0
-8,8

Els resultats de final d'any mostren lleugers símptomes
de recuperació pel que fa als habitatges iniciats.

Sobre la base de les dades relatives als visats d'obra residencial
i als certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Ca
talunya, hom pot dir que l'evolució del quart trimestre del 1991
ha estat més positiva del que es podia esperar a partir del com
portament d'ambdues variables durant els primers trimestres de
l'any, de manera que s'ha mitigat la tendència baixista iniciada el
segon trimestre del 1990.

Pel que fa als habitatges iniciats a Barcelona i a la seva àrea
d'influència, han experimentat un creixement significatiu que ha
contribuït a suavitzar els resultats del conjunt de l'any.Així,
l'augment del 17,5 per cent dels habitatges iniciats a Barcelona al
llarg del quart trimestre pot significar, juntament amb el compor
tament positiu de la resta de l'àmbit metropolità, l'inici d'una re

cuperació, que de ben segur tindrà continuïtat a mitjà i llarg ter

mini gràcies als ajuts previstos al Pla Quadriennal de l'Habitatge.

Aquest Pla té coma fita en els propers quatre anys, a banda de
preveure actuacions directes sobre el sòl, la construcció de més
de 50.000 habitatges a Catalunya. Per tal de contextualitzar
aquesta xifra, cal dir que això representa unadotació mitjana
anual que equival al 43,0 per cent dels habitatges iniciats el 1991,
i al 38,4 per cent dels acabats. Amb l'impacte d'aquestes actua
cions directes, sembla dar que, almenys a terminimitjà, s'aturarà
la davallada de la construcció d'habitatges a Catalunya, accentua
da a partir del 1990. Un dels aspectesmés importants d'aquest
Pla serà veure la distribució territorial de les seves actuacions, 1,
en especial, quines conseqüències tindrà a Barcelona i el seu en

torn, on les dificultats d'obtenir sòl han fet fracassar d'altres
plans destinats a posar a l'abast de la població habitatges a preus
assequibles.

L'evolució dels habitatges acabats ha estat, pel conjunt de l'any
1991, positiva a Barcelona i la Resta delBarcelonès. En el cas de
Barcelona, cal pensar que una part dels habitatges acabats a la
darreria del 1991 corresponen als habitatges de la VilaOlímpica
de Poblenou i de la Valld'Hebron, iniciats en el segon semestre

del 1989 i durant el 1990. Un cop finalitzades aquestes promo
cions, l'evolució dels habitatges iniciats en els darrers anys deter
minarà un comportament negatiu d'aquesta variable en els pro
pers trimestres. En relació amb el nombre d'habitatges acabats,
l'evolució del 1991 ha significat un manteniment de la tònica bai
xista que havia caracterizat l'any anterior, amb l'excepció de Bar
celona i la resta delBarcelonès gràcies a les diferents promocions
olímpiques en curs d'acabament.
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1

Projectes d' labita.tges visats pel Co11egi d'Arquitectes
35

30
1982
1983

19.211
16.188

15.985
10.227

3.226
5.961

1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656 25
1987 17.919 12.577 5.342
1988

1989

26.330

32.942

22.819

30.222

3.511
0.1
no

20
2.720

lr. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247 u 15
4t. tr. 7.074 6.168 906

1990 20.496 19.210 1.286 10
lr. tr. 6.104 5.742 362
2n. tr. 5.489 5.289 200
3r. tr. 5.059 4.661 398
4t. tr. 3.844 3.518 326

1991 21.407 20.062 1.345

lr. tr. 5.521 5.107 414 0
1982 19832n. tr. 5.558 5.157 401 1984

3r. tr. 4.565 4.347 218
4t. tr. 5.763 5.451 312 • Lliures

Font: Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona iCol.legid'Arquitectes de Catalunya.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures oficial

4t. tr. 1991/4t. tr. 1990 49,9 54,9 -4,3
4t. tr. 1990/4t. tr. 1989 -45,7 -43,0 -64,0

1991/1990 4,4 4,4 4,6
1990/1989 -37,8 -36,4 -52,7
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(Província de Ba.rcelona)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

I=1 Protecció oficial

La lleugera recuperació del nombre d'habitatges visats a la

província registrada al llarg del 1991 dóna més consistència
a lapositiva evolució dels iniciatsal conjunt de la Regió
Metropolitana.
El tret més significatiu de les dades corresponents al nombre

de projectes visats pel CoHegi d'Arquitectes de Catalunya és que
l'evolució d'aquesta variable al llarg de l'any 1991 es pot qualifi
car d'estable, amb un manteniment dels nivells assolits el 1990.
Toti que és massa aviat per parlar de l'inici d'una recuperació de
l'activitat constructora residencial a la província de Barcelona, és
un fet que en els dos tipus de promocions analitzades, l'evolució
dels projectes visats pel conjunt de l'any ha estat força positiva,
en superar en gairebé un miler de projectes els visats l'any 1990.

Malgrat la conjuntura incerta que viu el sector de la construc
ció, les previsions a termini mitjà apunten a unamillora relativa
del subsector de la construcció residencial, amb el desenvolupa
mentdel Pla de l'Habitatge comentat a l'apartat anterior. Aquest
Pla inclou actuacions que impliquen construcció d'habitatges
nous, tant lliures com de protecció oficial, així com rehabilitació
d'habitatges ja existents; l'aplicació dels ajuts que preveu el Pla
pot significar doncs un canvi de tendència en el lent degoteig dels
habitatges de protecció oficial que semblava molt difícil d'aturar
-només cal pensar que el 1991 han representat el 6,3 per cent
del total d'habitatges visats, mentre que el 1985 aquesta propor
ció era del 40,3 per cent.



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obresconcedides (m2)
Variació

(a/b) (%)
1991 amb Vila

( 1991 )

Variació amb

Vila

1991

Total 1.148.459 1.616.197 -28,9 1.196.756 -40,3

Edificis residencials 535.575 642.676 -16,7 535.575 -36,5
Ús residencial 252.847 332.417 -23,9 252.847 -44,0
Aparcaments 203.099 212.448 -4,4 203.099 -25,6
Locals comercials 79.629 97.811 -18,6 79.629 -32,9

Altres edificis 612.884 973.521 -37,0 661.181 -43,0
Aparcaments 225.543 323.604 -30,3 232.775 -34,6
Indústria 55.067 107.279 -48,7 55.567 -50,3
Oficines 193.065 197.396 -2,2 202.940 -24,1
Equipaments 107.559 239.397 -55,1 127.512 -57,8
Hotels 26.609 175.271 -84,8 26.609 -88,8
Altres equipaments 80.950 64.126 26,2 100.903 57,4

Locals comercials 31.650 105.845 -70,1 42.387 -65,5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

L'exhauriment dels projectes vinculats als Jocs Olímpics
concentrats durant el bienni 1989-90 obre pas a una etapa
d'alentiment de ladinMnica constructiva.

Presentem a continuació un seguit de quadres que han estat
elaborats sobre la base dels expedients de llicències d'obresma
jors aprovades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edifica
ció durant l'any 1991. Com és habitual, les dades analitzades són
les que corresponen als expedients de nova planta, ampliació i
modificació de projecte que impliquen un creixement net de sos
tre a la ciutat.

Al llarg de l'any 1991 s'ha aprovat la construcció de 1.196.756
in2 de superfície total a la ciutat. D'aquest sostre total, un 44,8
per cent correspon a edificis de tipus residencial, mentre que de
la resta en destaquen els edificis vinculats amb activitats tercià
ries.

Les dades corresponents al 1991 mostren l'impacte de la desce
leració pròpia de l'acabament dels projectes vinculats amb els
Jocs Olímpics, quant que, durant aquest any,només han repre
sentat el 4,0 per cent del sostre total aprovat,mentre que el 1989
i el 1990 representaren el 23,0 i el 19,3 per cent respectivament.
Així, la disminució del 40,3 per cent del total de superfície apro
vada en relació amb el 1990 és una reacció lògica a lagran con
centració de projectes de caire immobiliari duts a terme a causa

de l'esdeveniment olímpic. A aquest immens esforç el subsegueix
una situació per força menys dinàmica. Aixb no obstant, el sostre
previst al llarg del 1991 -sense Vila Olímpica- és superior en
un 68,4 per cent alprevist durant el 1988, quan encarano havia
començat cap de les obres vinculades directament amb els Jocs
Olímpics.

Pel que fa a l'evolució de la distribució de la nova superfície
prevista, cal remarcar l'excepcional creixement relatiu del sostre
en edificis destinats a usos no residencials, jaque el 1988 només

representaven el 31,4 per cent del conjunt de sostre, gairebé 24

punts per sota de la proporció actual. El gran dinamisme dels ser

veis a la ciutat ha donat un fort impuls a la construcció d'oficines
i hotels, fet que, juntament amb el creixement d'aparcaments i
equipaments, ha estat la causa fonamental d'aquesta pèrdua
d'importància relativa de la construcció residencial.

Si fem una anàlisi de l'evolució de les grans magnituds que
composen l'evolució del sostre total, es fa palès que, en relació
amb l'any anterior, la disminució de l'activitat constructiva és ge
neralitzada; tant el sostreprevist en edificis residencials comel
d'altre tipus d'edifici experimenta variacions força negatives
-del 36,5 i del 43,0 per cent respectivament. Hom constata

doncs, que la recessió que l'any passat afectà ja els edificis resi
dencials ha arribat també a la resta de superfícies, malgrat que en

aquest cas és a causa dels elevadíssims increments que van assolir
l'any 1990 -superiors al 200 per cent- i que han resultat impos
sibles de mantenir. Una anàlisi més acurada per tipus de superfí
cie mostra com només un dels epígrafs gaudeix d'una variació po
sitiva -el que agrupa els equipaments no hotelers, amb un
creixement superior al 50 per cent en relació amb l'any anterior.
Pel que fa a la resta dels apartats, els que experimenten disminu
cionsmés significatives -si ens atenem al seu pes relatiu- són
les que agrupen el sostre destinat a usos residencials i per aparca
ments, amb decreixements superiors al 30 per cent.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis

Increment

de sostre*

residencials concedides

Habitatges previstos
Increment

habitatges*

Sostre
construït per
habitatge

Nombre de

promocions
re

(1991)

Habitatges
per

Sostre residencial
construld previst

• 1. Ciutat Vella 5.353 • 2,1 0,15 64 2,7 0,12 83,6 8 8

2. Eixample 29.171 11,5 0,25 321 13,7 0,25 90,9 10 32

3. Sants-Montjuïc 42.817 16,9 0,80 407 17,4 0,53 105,2 24 17

4. Les Corts 10.314 4,1 0,30 86 3,7 0,24 119,9 12 7

5. Sarrià-Sant Gervasi 26.845 10,6 0,35 159 6,8 0,25 168,8 35 5

6. Gràcia 22.620 8,9 0,50 215 9,2 0,37 105,2 25 9

7. Horta-Guinardó 21.901 8,7 0,43 194 8,3 0,27 112,9 38 5

8. Nou Barris 9.520 3,8 0,21 83 3,6 0,12 114,7 15 6

9. SantAndreu 47.982 19,0 1,19 475 20,3 0,85 101,0 17 28

10. Sant Martí 36.324 14,4 0,60 333 14,2 0,40 109,1 8 42

Total 252.847 100,- 0,45 2.337 100,- 0,34 108,2 192 12

* Enrelació amb l'estoc existent acada districte el 1986.
Font:Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona iper ICB.

La reducció del nombre d'habitatges previstos obliga a eixamplar
l'escenari de referència de l'oferta residencialmés enllà de la
ciutatpròpiament dita.

Al llarg de l'any 1991 les llicències d'obres aprovades preveuen
la construcció de 2.337 nous habitatges a la ciutat, repartits en
192 promocions i ocupant un sostre total de 252.847 m2.

Ja des de començament de l'any les xifres referides als projec
tes d'habitatges aprovats anunciaven unanotable reducció de
l'activitat constructora residencial. Un cop finalitzat aquest, els
resultats obtinguts confirmen la inexistència de projectes capaços
de compensar l'eclosió dels habitatges de les àrees olímpiques
durant elbienni 1989-1990. En concret, tant el sostre residencial
com el nombre d'habitatges previstos s'ha reduït en més d'un 40

per cent en relació amb l'any anterior.Ara bé, no sería lícit atri
buir aquesta disminució exclusivament a l'impacte de la concen
tració dels «habitatges olímpics»; una aproximació més acurada
que no consideri aquests, mostra una davallada superior al 20 per
cent en relació amb el 1990. Les perspectives no són, doncs, gaire
optimistes, quant que les possibilitats realistes d'obtenir sòl desti
nat a usos residencials a la ciutat són forçamigrades. L'escassesa
de solars buits, lamajor rendibilitat que, ara per ara, obtenen els
promotors amb altres tipus de construccions, sobretot les ofici
nes, així com l'anòmala situació del mercatde l'habitatge -on
l'oferta, malgrat ser clarament inferior a la demanda potencial,
no aconsegueix donar sortida als seus productes a causa dels ele
vats preus- contribueixen a dibuixar un panorama força desola
dor, que obliga a considerar la urbs -ara més que mai-com
unaunitat oberta a efectes demercat immobiliari residencial. De
fet, les perspectives a terminimitjà en aquest cas és d'obliga
da referència el Pla de l'Habitatge que s'ha aprovat el desembre
.de11991- obliguen a considerar el que s'anomena «la ciutat
real» com a l'únic escenari realista on es poden desenvolupar
projectes urbanístics capaços de satisfer les necessitats residen
cials de la població de Barcelona i de la seva àrea d'influència.

L'anàlisi de les dades de les promocions aprovades durant
l'any 1991 mostra que el volum total de sostre aprovat representa
un increment del 0,45 per cent en relació amb la superficie exis
tent el 1986, mentre que els poc més de 2.300 nous habitatges su

posen un increment del 0,34 per cent sobre els habitatges exis
tents aquell any.
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En el darrer quadrienni s'ha reduït significativament la dimensió
mitjana dels nous habitatges previstos.

Pel que fa a les característiques constructives de les novespro
mocions aprovades, no hi ha 'gaires diferències en relació amb les
dades d'anys anteriors. La dimensió mitjana dels nous edificis és

de 12 habitatges per promoció, molt semblant a la que es va obte
nir en el trienni anterior -amb uns valors mitjans anuals entre
11 i 16 habitatges per promoció. La distribució dels edificis per
plantes confirma la supremacia de les promocions de dimensions
mitjanes i reduïdes; més d'un 64 per cent dels edificis previstos
l'any 1991 no supera la planta baixa i tres pisos, mentre que les
promocions superiors a sis plantes no arriben al 10 per cent del
total. Quant a la distribució dels habitatges per edificis, gairebé
dos terços del total se situen en edificis que tenen de 4 a 6 plan
tes, a més a més de la planta baixa. Un any més, la tipologia d'e
difici predominant és -lògicament- el bloc entre mitgeres.

Contràriament, on sí que es pot parlar d'una evolució clara
mentdefinida és en la dimensiómitjana dels habitatges; des de fa
quatre anys -data a partir de la qual disposem de dades homo
gènies- el sostre construïtmitjà s'ha reduït progressivament, i
ha passat d'unamitjana de 122,3 m2 construïts el 1988 a 108,2 m2

per al 1991. Hom pot copsar en aquesta disminució de superfície
mitjana una intenció de l'oferta a adaptar-se a les necessitats de
la demanda, alhora que també es pot considerar una alternativa
per part dels promotors d'oferir productes -en termes del cost
global dels habitatges acabats- més assequibles.

Pel que fa a un apropament de les dades per districtes, és a

Sant Andreu i a Sants-Montjuïc on aquest any s'ha produït una
dotació numèricament més important d'habitatges; entre tots dos
gairebé representen el 40 per cent de l'oferta residencial aprova
da el 1991. Una ullada cap al període 1988-1991 mostra com els
districtes que s'han beneficiat d'una major dotació d'habitatges
han estat Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó, amb més
del 56 per centdel conjunt dels habitatges previstos durant el
quadrienni; les característiques urbanístiques pròpies d'alguna de
les zones d'aquests districtes, amb carrers més amplis i zonesur
banitzades i menys densificades que la resta de la ciutat, junta
ment amb l'impacte de la dotació d'habitatges olímpics són les
causes principals d'aquesta localització poc homogènia de l'ofer
ta residencial més recent.



Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
1991

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• més de 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades
facilitadesper la Direcció de Serveis de Control
de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona economia 14

•

•

•

-41

•
•

•

• //"V,■ /■

* *

•

•
•

• •

•• • ••
• • •

•

• •

•



Distribució dels habitatges i dels edificis previstos segons la tipologia i la grandària dels edificis (1991)

Nombre de plantes*
dels edificis

Nombre d'babtiitjíìjerèdit1ci
21-40 +40

5 2 7
2 8 21 20 49
3 1 4 14 19
4 1 4 9 42 56

5 18 52 70
més de 5 54 433 487

Total habitatges 15 31 61 148 433 688

Edificis segons nombre

d'habitatges per edifici 15 10 8 9 6 48

* Superiors a la planta baixa.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

Característiques constructives i qualitatives dels edificis
i dels habitatges previstos.

Reprenem un cop més en aquesta edició de la revista l'anàlisi
dels aspectes qualitatius de l'oferta residencial més recent previs
ta a la ciutat. La informació que presentem s'ha elaborat sobre la
base de les llicències d'obres majors aprovades per l'Ajuntament
durant l'any 1991 i formen part d'una sèrie que publiquem anual
ment des de l'any 1989. Tots els expedients que s'han analitzat
són de nova planta, i corresponen a una selecció que s'ha fet mit
jançant un mostreig aleatori simple per cadascun dels mesos de
l'any. Aquestamostra d'expedients seleccionats aplega gairebé el
30 per cent del conjunt d'habitatges previstos durant l'any 1991.
L'experiència d'anàlisis anteriors ens fa confiar en la plena repre
sentativitat d'aquestes dades, no sotmeses a variacions estacio
nals i caracteritzades per una gran homogeneïtat i una certa resis
tència al canvi en relació amb d'altres variables que reflecteixen
amb més immediatesa les evolucions delmercat.

Hem estructurat el conjunt d'informació de què disposem en

tres parts clarament diferenciades; d'una banda, comencemamb
una anàlisi de les promocions des del punt de vista de les caracte

rístiques constructives dels edificis, classificant els habitatges per
intervals en relació amb ladimensió de les promocions. En segon
lloc, hom analitza la distribució interior dels espais que composen
els habitatges en funció de lagrandària dels habitatges. Per últim,
es fauna aproximació als espais d'ús privat, tant en relació amb
el nombre d'estances com amb les seves dimensions. Altre tipus
d'indicadors de qualitat, com ara els subministraments, les dota
cions comunes, el tipus d'ascensor, l'existència de porteria o els
acabats no apareixen prou sistemàticament perquè hom pugui
fer-ne una anàlisi rigorosa.
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Més d'un 60 per cent dels nous habitatges se situa en les escasses

promocions de grans dimensions previstes.

Una primera aproximació a la distribució dels habitatges i dels
edificis en funció de la tipologia i del nombre de plantes de les
promocions analitzades a la mostra ofereix una visió força clara i
sintètica. De les 48 promocions que formen la mostra—que equi
valen a una quarta part del conjunt d'edificis aprovats al llarg de
l'any 1991—, poc més de la meitat disposa d'un a quatre habitat
ges; amb això, hom pot afirmar que, en termes d'edificis previs
tos,proliferen els de dimensions reduïdes i especialment els uni
familiars. En termes generals, tant les dades del 1991 com les del
bienni anterior mostren comuna part molt important—entre el
40 i el 50 per cent— dels edificis són edificacions petites—amb
un màxim de quatre habitatges; en segon termehi ha un bloc im
portant d'edificis de grandàriamitjana—entre cinc i vint habitat
ges; per últim, hi ha una representació—poc significativa numè
ricament—d'edificis molt grans—un 12,5 per cent de les
promocions analitzades per al 1991.

Com és lògic, la distribució dels habitatges que contenen
aquests edificis presenta una concentració igualment notòria,
però en sentit invers. El gros dels habitatges—més del 60 per
cent— es concentra en els escasos edificis de grans dimensions
que s'han comptabilitzat a la mostra; per contra, són pocs els ha

bitatges que s'ubiquen en edificis de dimensions reduïdes —el 7,6
per cent dels habitatges es distribueixen en els edificis que conte

nenmenys de cinc habitatges, que són alhoramés de la meitat de
les promocions. Una primera lectura d'aquestes dades apunta
que la recessió de la construcció residencial a la ciutat ha afectat
amb més intensitat els projectes demés envergadura.

Un dels aspectes més interessants d'aquestes dades és la diver
sitat constructiva del tipus d'edificacions que reflecteixen. No
deixa de resultar significatiu que convisquin simultàniament pro
jectes de nova construcció de promócions superiors als cent habi
tatges amb habitatges unifamiliars. Obviament, la distribució ter

ritorial de projectes tandiferenciats marca una oferta dissem
blant per districtes; així, els habitatges unifamiliars proliferen als
barris on aquests tipus de construccions estan arrelades—com

els nuclis més antics de Gràcia, Horta i SantMartí—, molt sovint
envoltades d'un entorn moltmés dens isaturat; l'altra gran zona
que acull els habitatges unifamiliars és el districte de Sarrià-Sant
Gervasi, on per les característiques urbanístiques i topogràfiques
d'alguns barris és pràcticament l'únic tipus de projecte que es

construeix. Contràriament, les grans promocions es donen amb



Distribució dels habitatges
Distribució de la seva superfície

erficie útil
,

previstos segons
útil segons

de la mostra

llur grandària.
usos (°/0)

Ús particular Ús
Comú

Espais
complementaris

Espais
Exteriors

(1991)

Totalji
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

Total %, Dormitoris Banys Total

fins a 60 m2

de 61 a 90 m2

de 91 a 120 m2
de 121 a 150 m2

més de 150 m2

119

270
267

7

25

17,3
39,2
38,8
1,0
3,6

31,9
33,7
35,8
27,9
29,7

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

39,9
43,6
44,0
35,9
38,3

44,9
37,0
39,6
37,3
33,8

5,7
9,4
9,5

21,5
19,0

9,4
10,0
7,0
5,4
8,9

Total 688 100,- 34,1 8,8 42,9 38,8 9,9 8,4 100,-
Úsparticular: dormitoris i banys.
Ús comú: menjador, sala d'estar icuina.

Espa's complementaris: passadissos i rebedor.
Espa s exteriors: safareigs i balcons.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

profusió a zones que es troben en procés d'afermament, bé per la
substitució d'edificació antiga destinada a un altre ús, bé per una
urbanització recent; en són un exemple algunes zones delPoble
nou, la Valld'Hebron i el Passeig de la Zona Franca. La incidèn
cia d'ambdós tipus de promocions sobre el mercat és ben dife
rent;mentre que gairebé a la totalitat de les promocions
unifamiliars el promotor i futur resident coincideixen, i, per tant,
pròpiament no formen part del mercat, les grans promocions
constitueixen el gros de l'oferta residencial més recent.

Les dades del 1991 mostren, en relació amb el bienni anterior,
una reducció significativa de la superfície útil mitjana dels
habitatges.

Si passem a analitzar les característiques dels habitatges de la
mostra, començaremper fer una aproximació a la dimensió mit
jana d'aquests. A partir d'una distribució per intervals dels habi
tatges analitzats en funció de la seva superfície útil, hom pot veu
re comel gros dels habitatges diposa d'una superfície mitjana que
va de 60 a 120 m2. Aquestes dades vénen a confirmar plenament
l'anàlisi exhaustiva que fem trimestre rera trimestre de l'evolució
de la superfície construïda mitjana de l'oferta residencialmés re
cent i que revela una abundància relativa dels habitatges de di
mensions mitjanes. A partir d'una òbvia correlació entre la su

perfície útil i la construïda -l'experiència de les dades
analitzades anys anteriors mostra com la superfície útilequival
aproximadament al 80 per cent de la construïda- hom havia de
tectat ja una certa disminució de la superfície mitjana dels habi
tatges previstos. Les dades d'anys anteriors confirmen clarament

que els intervals que acullen els habitatges més grans perden pes
relatiuprogressivament -el 1989 hi havia un 17 per cent d'habi
tatges superiors als 120 m2, mentre que el 1990 aquests represen
taren el 8,5 per cent dels analitzats i el 1991 han estat el 4,6 per
cent.

Aquestes xifres podrien representar simplement un increment
dels estrats intennitjos, però hom veu clarament que s'ha produït
una desviació del conjunt de l'oferta analitzada cap als intervals
que agrupen els habitatges més petits, que han guanyat pes -el
nombre d'habitatges que els anys 1989 i 1990 eren inferiors als 60
m2 oscil•lava a l'entom del 10 per cent, mentre que pel 1991 ha
estat superior al 17 per cent. Es doncs evident que s'està produint
un desplaçament de la nova oferta residencial cap a habitatges de
dimensions més reduïdes. Com ja hem comentat en l'apartat an
terior hiha molt factors que poden condicionar aquesta disminu
ció de la superfície mitjana: d'una banda es pot considerar una
relativa adaptació de part dels promotors -que darrerament es
tan trobant dificultats creixents per col.locar els seus productes
a les exigències de la demanda -vegeu BARCELONA.ECONOMIA
10, on l'estudi Preferències dels compradors d'habitatge a Barce
lona iel seu entorn reflectia una preferència de gairebé la meitat
dels compradors potencials pels habitatges de 60 fins a 100 m2.
De l'altra, davant l'actual situació delmercat immobiliari a Bar
celona caracteritzat per una gran escassetat de superfície per edi
ficar, hi ha l'opció d'intentar treure més profit fent més habitat
ges en el mateix espai, amb un preu del producte acabat inferior
al d'un habitatge de major dimensió, però sense reduir el preu
per m2.

83



Distribució dels habitatges previstos segons el nombre de dormitoris.
Distribució dels dormitoris segons llur grandària (%) (1991)

1=Egitatges
Nombre

de la mostra Nombre/superfície dormitoris
dormitoris Total 0/0 fins a 6 m2 de 6,1 a 9 m2 de 9,1 a 12 m2 més de 12 tn2 Total

1 11 1,6 100,- 100,-
2 237 34,4 5,5 39,2 49,8 5,5 100,-
3 200 29,1 3,2 43,7 33,3 19,8 100,-
4 235 34,2 3,0 54,3 18,2 24,6 100,-

més de 4 5 0,7 23,3 26,7 50,0 100,-

Total 688 100,- 3,6 47,0 30,5 19,0 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

D'altra banda, els habitatges de dimensions molt petites -in
feriors als 60 m2 útils- representen un 17,3 per cent dels analit
zats. Curiosament, aquesta concentració de la variable en els in
tervals de dimensions mitjanes no implica una disminució homo
gènia en els intervals extrems,ja que els habitatges superiors a

150 rn2 són més abundats que els que tenen entre 120 i 150 in2.
Això -sense perdre de vista que es tracta d'una mostra
està lligat a l'abundància relativa d'edificis unifamiliars que ja
hem comentat, una part dels quals correspon a habitatges d'alt
standing, amb serveis i acabats de qualitat, i, en alguns casos, fins
i tot amb jardí i piscina.
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Els habitatges més petits són els que disposen d'una proporció
superior d'espai destinat a usos comuns.

Un apropament a la distribució interna de l'espai dels habitat
ges que conformen la nova oferta residencialmostra un «model
d'habitatge»molt similar a l'obtingut per anys anteriors. A partir
d'una anàlisi del conjunt d'habitatges analitzats classificats per in
tervals de superfície i d'una extrapolació ponderada pel nombre
d'habitatges que hi ha a cada interval, hom obté un «tipus d'habi
tatges mitjà» que pretén ser una aproximació al tipus d'habitatge
més comú que es construeix a la ciutat. Les dades mostren com

gairebé un 43 per cent de la superfície útil dels habitatges es des
tina a usos particulars o privats, és a dir, dormitoris i banys. Els
usos comuns, que engloben elmenjador, la sala i la cuina, repre
senten l'altre conjunt d'espaismés important, i arriba gairebé al
40 per cent del conjunt de superfície de l'habitatge. Els espais
d'ús complementari, que són el vestíbul, el distribuïdor i els pas
sadissos, ocupen una desena part de la superfície útil, mentre que
els espais exteriors ocupen -de mitjana- el 8,4 per cent del to
tal. En relació amb aquests, a banda del destinat a safareig, este
nedor i terrasses, només hem computat com a espais exteriors les
terrasses o balcons que -en total i per cada habitatge- no supe
rin els 15 m2 de superfície. Aquest llindar l'hem establert per tal
de no esbiaixar les dades de superfície total, ja que comhem dit
abans, hi ha habitatges -que malgrat que numèricament repre
senten una fracciómolt petit del conjunt- tenen un consum

d'espai exterior molt important.

Per estrats de superfície, no s'observen desviacions significati
ves de lamitjana obtinguda pel conjunt; els habitatges de dimen
sions més petites tenen una proporció major de sostre destinat a
estances comunes, amb gairebé la meitat de la superfície. Els ha
bitatges de dimensions mitjanes són els que disposen de més es
pai per a ús privat. Els espais complementaris són -proporcio
nalment- més grans i també més abundants en els habitatges
més grans. Pel que fa als espais exteriors, la restricció que hem
establert anteriorment afecta sens dubte amb més intensitat als
habitatges demajors dimensions; en tot cas, no s'observen des
viacions importants de lamitjana obtinguda pel conjunt de la ciu
tat.



Distribució dels habitatges previstos per nombre de dormitoris i nombre i tipus de bany (% ) (1991)

mbre
Nombre d habitatges Nombre i tipus de bany

1 11 1,6 100,- 100,-
2 237 34,4 62,0 16,5 21,5 100,-
3 200 29,1 31,0 21,5 43,0 4,5 100,-
4 235 34,2 8,5 33,6 53,2 4,7 100,-

més de 4 5 0,7 20,0 20,0 60,0 100,-

Total 688 100,- 34,9 23,5 38,2 3,3 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Pràcticament desapareix l'oferta d'habitatges amb més
de quatre dormitoris.

La distribució interna dels espais d'ús privat segons el nombre
d'estances i la grandària d'aquestesmostra com, pel que fa als

dormitoris, predominen els habitatges amb 2, 3 i 4 habitacions,
amb una superioritat absoluta. De fet, els habitatges que dispo
sen d'un o de més de quatre dormitoris representen només el 2,3
per cent del conjunt dels habitatges analitzats. Aquestes dades
mostren la novetat d'una presència creixent dels habitatges amb

pocs dormitoris; en anys anteriors hi havia un predomini gairebé
exclusiu dels habitatges amb 3 i 4 dormitoris, mentre que els de
dos dormitoris tenien una presència molt minsa -el 1989 repre
sentaren només el 6,0 per cent dels habitatges analitzats, mentre
que el 1991 el seu pes relatiu ha estat superior a una tercera part
del total. A grans trets, és evident que la reducció de superfície
útil que ja hem comentat anteriorment ha incidit directament en
la disminució del nombre d'habitacions.

Pel que fa a les dimensions d'aquestes estances, les més abun
dants són les de dimensions mitjanes -de 6,1 a 9 m2, amb el 47,0
per cent del total. En segon lloc hi ha el grup dels dormitoris que
ocupen de 9,1 a 12 m2, amb poc més del 30 per cent. Cal precisar,
també, que els dormitoris més petits no corresponen estrictament
a habitacions destinades a dormir, sinó a espais d'ús privat anne
xes als dormitoris, especialment el que s'anomena vestidors, ja
que la normativa no,permet la construcció de dormitoris inferiors
als 6 in2 de grandària. Dintre de cadascun dels estrats en què hem
classificat els habitatges, hom veu com entre els habitatges que
disposen de 2 a 4 dormitoris, proliferen els dormitoris de dimen
sions mitjanes; de fet, aquest grup constitueix el nucli de la nova
oferta d'habitatges; entre els trets més significatius hom pot des
tacar que als habitatges que disposen d'un nombre major de dor
mitoris abunden, com és lògic, els dormitoris més grans, ja que la
meitat dels habitatges que tenen més de 4 dormitoris els tenen de
grandària superior als 12 m2. Un altre tret a destacar és que en el
cas dels habitatges que disposen només d'un dormitori, aquest
oscil-la entre els 9,1 i els 12 m2.

Si passem a analitzar la tipologia i abundància dels espais pri
vats destinats a banys, hom pot constatar que proliferen els habi
tatges amb un o dos banys, aplegantmés del 73 per cent dels ha
bitatges analitzats. Amb les xifres corresponents a anys anteriors
hom veu clarament que hi ha una evolució de l'oferta cap als
banys sencers, és a dir, amb banyera, encara que aquesta sigui pe
tita. El quadre presenta una distribució en diagonal que vincula
-com ésobvi- els habitatges amb menys habitacions amb els
que tenen només un bany,alhora que lamajoria dels que dispo
sen de més de 4 dormitoris tenenmés de dos banys.
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7.367

Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (1991)

Places previstes/
laces existents,

Places previstes/
habitat es

En altres
edificis*

Total

nombre
Places previstes/
laces existents

Places previste
deficit de lac

1. CiutatVella
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 sense
VilaOlímpica
Vila Olímpica
Total amb

Vila Olímpica 7.367

3,4
13,0
27,0
6,8

13,1
6,0
11,5
3,0
7,7
8,5

1,4
0,9
4,8
1,3
1,5
0,9
1,8
0,6
1,4
1,4

3,95
2,98
4,89
5,79
6,08
2,06
4,36
2,66
1,20
1,87

100,- 1,5 3,15

100,- 1,5 3,15

2.145 2.398
1.244 2.200
1.002 2.994
999 1.497

1.652 2.619
396 838
100 946
182 403
119 688
701 1.324

8.540 15.907

281 281

8.821 16.188

13,27
2,04
7,24
3,96
3,95
1,73
2,06
1,07
1,74
2,88

16,9
10,2
10,2
29,9
13,6
20,5
3,7
1,4
4,9
3,7

3,25 8,1

0,06 0,1

3,31 8,2
* Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments i hotels.
Font:Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióipel Servei de la ViaPública de l'Ajuntamentde Barcelona.

L'evolució del nombre de places d'aparcament creades acusa

la davallada que afecta de manera generalitzada la resta

de tipus de superfície prevista.

Les dades corresponents a les noves places d'aparcamentpre
vistes a les llicències d'obres aprovades durant el 1991 mostren
com l'evolució d'aquesta dotació ha experimentat un fort sotrac;
després de l'elevat ritme de creixement que es va registrar durant
el bienni 1989-90, amb increments superiors al 50 per cent, la pre
visió de noves places d'aparcament aprovades el 1991 ha experi
mentat una disminució del 23,6 per cent en relació amb la d'un
any abans. Tot i amb això, aquesta partida representa el 36,4 per
cent del total de sostre aprovat, la qual cosa la converteix, de
lluny, en la partida més important.

Les poc més de setze mil noves places previstes i aprovades el
1991 ocuparan una superfície de 428.642 m2, i es distribueixen de
manera força homogènia; un 45,5 per cent d'aquestes se situen en

edificis residencials i la resta en edificis destinats a d'altres usos,
principalment edificis d'oficines i d'altres destinats exclusivament
a aparcaments.

Una anàlisi més estructural que consideri el conjunt de l'oferta
de places d'aparcament aprovada en els darrers quatre anys mos
tra coms'ha fet un gran esforç encaminat a alleugerir el proble
ma del dèficit de places a la ciutat.
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Les pocmenys de seixanta mil places creades en aquest qua
drienni representen un increment del 13,7 per cent sobre l'estoc
de places existent el 1986. A aquestes places, que majoritària
ment són de promoció privada, s'han d'afegir les que s'han cons

truït per iniciativapública. El gran nombre d'actuacions urbanís
tiques que s'han dut a termeper a l'habilitació de la ciutat pels
Jocs Olímpics i que ha comportat l'acceleració de l'execució de
projectes, tant d'infrastructures comde construcció residencial,
d'equipaments i serveis, ha comportat la possibilitat d'habilitar
una bona part del subsòl afectat per aparcaments. Alhora, com ja
hem comentat en anteriors edicions de la nostra publicació, altre
tipus d'actuacions encaminades a aconseguir una major fluïdesa
del trànsit i a descongestionar zones especialment problemàti
ques han contribuït a reduir l'impacte negatiu de l'expansió del
parc de vehicles de la ciutat dels darrers anys.

Alhora, una de les dades més significatives que posa de relleu
una evolució en aquests anys és el progressiu creixement de la
proporció de places sobre habitatges previstos; l'any 1988 aques
ta relació va ser de 3,5 places per habitatge,mentre que per l'any
1991 pràcticament s'ha doblat -amb 6,9 places per cada nou ha
bitatge. Aquest fet està totalment vinculat amb la preeminència
creixent relativa de la superfície no residencial sobre la residen
cial. En aquesta mateixa línia, l'evolució de la distribució de la
superfície segons els usos a què es destinen durant aquests dar
rers anys ha conduït cap a la pèrdua creixent de protagonisme
dels aparcaments situats en edificis no residencials.

Pel que fa a la distribució territorial de les places previstes du
rant l'any 1991, els districtes que han rebut una major dotació de
places durant l'any 1991 han estat els de Sants-Montjuïc, Sarrià
Sant Gervasi i l'Eixample. Si considerem les dades del darrer
quadrienni, hom constata que els districtes que s'han beneficiat
d'una major oferta són els de Sants-Montjuïc, l'Eixample i Les
Corts, amb més del 40 per centdel conjunt total de places apro
vades. Alhora, cal remarcar que un xic més d'una desena part
d'aquestes places pertany a les dues Viles Olímpiques.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides

En altres edificis Total

(1991)
m2 locals comercials construïts previstos!
m2 locals comercials existents el 1986 'En edificis residencials

Districte inz ■ ■ % nil2 •

..

%
..

CY0 0

1. Ciutat Vella 2.764 3,5 8.743 27,6 11.507 10,3 2,75
2. Eixample 11.806 14,8 13.552 42,8 25.358 22,8 2,69
3. Sants-Montjuïc 21.158 26,6 959 3,0 22.117 19,9 8,15
4. Les Corts 4.032 5,1 3.581 11,3 7.613 6,8 6,49
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.947 7,5 2.312 7,3 8.259 7,4 3,00
6. Gràcia 7.125 8,9 198 0,6 7.323 6,6 3,67
7. Horta-Guinardó 6.762 8,5 1.007 3,2 7.769 7,0 4,89
8. Nou Barris 2.482 3,1 127 0,4 2.609 2,3 1,45
9. Sant Andreu 10.418 13,1 268 0,8 10.686 9,6 5,90
10. SantMartí 7.135 9,0 903 2,9 8.038 7,2 2,93

Total sense

Vila Olímpica 79.629 100,- 31.650 100,- 111.279 100,- 3,69

Vila Olímpica 10.737 25,3 10.737 8,8 0,36

Total amb
Vila Olímpica 79.629 100,- 42.387 100,- 122.016 100,- 4,04

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i CEP,Àrees de nova centralitar

El gros de la nova oferta de sostre comercial es concentra només
a tres districtes.

Al llarg de l'any 1991 s'ha aprovat la construcció de 122.016 m2
de sostre destinat a locals comercials. Aquesta xifra -poc més de
la meitat de la que es vaaprovar l'any 1990-mostra com l'im
pacte de la davallada generalitzada del sostre previst ha afectat
aquest tipus de superfície de forma molt directa. Són precisament
els locals comercials, juntament amb les places d'aparcament, els
que pateixen demanera més immediata les variacions que afec
ten els diferents tipus de superfície que formen el gros de l'activi
tat constructiva a la ciutat. Així, durant el darrer bienni el sostre
destinat a locals comercials va registrar un creixement espectacu
lar que va resultar subsegüent al fort ritme que experimentaren
la resta d'usos; alhora, va veure créixer el seu pes relatiu sobre
l'estructura dels diferents tipus de sostre a la ciutat. En concert,
els locals comercials van passar de presentar el 8,7 percent el
1988 al 10,2 per al 1991 sobre el conjunt de sostre aprovat.

Pel que fa a l'evolució del sostre per a usos comercialssegons
el tipus d'edificis on s'ubiquin, hom pot veure com la davallada
d'aquest tipus de sostre en edificis no residencials és moltmés
elevada que la que correspon als edificis residencials -de fet, és
gairebé el doble. La causa d'aquest fet és que el sostre comercial
en edificis no residencials vaexperimentar un creixement molt
espectacular durant el bienni 1989-1990, amb increments anuals
del 200,8 i 760,1, per cent respectivament, per força molt difícils
demantenir; alhora, partia d'unes xifresmés minses, ja que du
rant el 1988 només representava el 8,0 per cent del conjunt de
sostre comercial aprovat, mentre que pe11991 aquesta participa
ció ha estat del 34,7 per cent.

La gran expansió de les activitats terciàries dels darrers anys ha
estat la causa fonamental del creixement que ha experimentat el
sostre comercial a la ciutat. Per fer-se una idea d'aquest creixe
ment, només cal veure comel conjunt de sostre comercial apro
vat durant el període 1988-1991 representa un increment del 19,8
per cent sobre la superfície comercial existent el 1986 a la ciutat;
cal matisar que, com a la resta de tipus de sostre considerats, en
cap cas es tracta d'un increment net de sostre, ja que no disposem

de dades que reflecteixin la substitució d'edificis existents per
d'altres de nova planta. La disponibilitat d'una oferta comercial
rica i variada que sigui d'accés fàcil és un dels factors que dóna
«vida» a la ciutat, tant des del punt de vista de l'activitat desenvo
lupada comde l'atractivitat que exerceix sobre l'entorn imme
diat. Des d'aquest punt de vista, en els darrers anys s'han emprès
actuacions de política urbanística que tendeixen a afavorir el des
envolupament del comerç; entre d'altres, es poden anomenar la
millora en la urbanització de places i carrers en zoneshistòrica
ment consagrades al comerç, el desenvolupament dels projectes
de les àrees de nova centralitat, i d'altres vinculades a afavorir la
mobilitat, comara la millora del transport públic i la creació d'a
parcaments en zones de gran activitat comercial.

Una anàlisi territorial de la dotació de sostre comercial aprova
da durant el 1991 ofereix unaperspectiva força desequilibrada
que situa els districtes centrals de Ciutat Vella i l'Eixample, a
més a més de Sants-Montjuïc, com els més afavorits en termes de
sostre total aprovat: entre tots tres agrupenmés de la meitat de la
nova oferta comercial de l'any. Pel que fa a les dades del qua
drienni 1988-1991, hom veu com elnucli de la dotació comercial
més recent s'ubica a Les Corts, Sants-Montjuïc i l'Eixample, amb
la meitat de l'oferta prevista. Alhora, el conjunt de superfície co

mercial situada a la Vila Olímpica suposa el 11,5 per cent del
conjunt de l'aprovada durant els quatre anys.
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Sostre previst a les llicències d'obres per a usos industrials, d'oficines,
d'equipaments i d'hotels concedides (1991)

diakktlï[i 4.,,,Fler Oficines Equipaments Hote

-ffle~111~111W ".111111~1.1"111111,~1111111~111.1111/~111,
1. Ciutat Vella 0 - 13.564 7,0 7.441 9,2 5.168 19,4
2. Eixample 0 - 46.660 24,2 13.033 16,1 4.835 18,2
3. Sants-Montjuïc 33.405 60,7 69.471 36,0 17.474 21,6 3.643 13,7
4. Les Corts 22 0,0 34.573 17,9 6.103 7,5 2.481 9,3
5. Sarrià-Sant Gervasi 0 - 20.443 10,6 28.063 34,7 0 -

6. Gràcia 415 0,8 1.103 0,6 3.852 4,8 0 -

7. Horta-Guinardó 0 - 910 0,5 4.925 6,1 8.478 31,9
8. Nou Barris 0 - 247 0,1 0 - 0 -

9. Sant Andreu 9.305 16,9 2.257 1,2 0 - 0 -

10. Sant Martí 11.920 21,6 3.837 2,0 59 0,1 2.004 7,5

Total sense
Vila Olímpica 55.067 100,- 193.065 100,- 80.950 100,- 26.609 100,-

Vila Olímpica 500 0,9 9.875 4,9 19.953 19,8

Total amb
Vila Olímpica 55.567 100,- 202.940 100,- 100.903 100,- 26.609 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Després de les elevadíssimes taxes de creixement del sostre
destinat a oficines i hotels durant el bienni 1989-90, les dades
del 1991 mostren un retorn a una expansiómés moderada.

Les dades corresponents a la superfície destinada a activitats
industrials per l'any 1991 no ofereixen gaires novetats en relació
amb l'evolució dels darrers anys; malgrat el lleu repunt que s'ha
via observat durant el període 1989-1990, la davallada que ha
afectat el conjunt de projectes de construcció de nova planta ha
incidit també en la dotació de sostre industrial. En concret, per al
1991 aquesta dotació s'ha concretat en una oferta de sostre de
55.567 m2, que equival a la meitat de l'aprovada l'any 1990. Com
és habitual, aquesta dotació s'ha concentrat en tres districtes de
manera exclusiva, que són aquells que acullen els quatre polígons
industrials existents a la ciutat: Sants-Montjuïc, Sant Martí i Sant
Andreu. L'evolució recent d'aquestes dades mostra com habi
tualment la nova oferta de sostre industrial es concentra pràctica
ment només en aquestes àrees; és un fet conegut que la subsistèn
cia de les activitats industrials a la ciutat està limitada a

l'ampliació i millora de les installacions existents a les zones

d'ordenació industrial i a la supervivència de petits tallers immer
sos en la trama urbana. Les dificultats creixents de les empreses
de trobar ubicacions adeqüades a les seves dimensions i necessi
tats, juntament amb l'escassesa i carestia del sòl, fan que els pro
jectes d'inversió industrial, i per tant, de construcció de naus in
dustrials, disminueixin any rera any, i es traslladin fora del nucli
central metropolità.

Les dades corresponents a oficines, malgrat que reflecteixen
unadavallada molt important en relació amb l'any 1990 -del
24,1 per cent- representen l'altre cara de la moneda. A una eta

pa de creixement molt espectacular dels darrers anys que ha tras

cendit el pur aspecte de creixement de sostre per contribuir a
canviar la fesomia i el ritme d'activitat de determinades zones de
la ciutat, ha subseguit una reducció important del nombre de pro
jectes aprovats.Ara bé, les possibilitats de desenvolupament de
les activitats terciàries són encaramolt elevades, i els projectes de
desenvolupament de les àrees de nova centralitat contribuiran de
manera decisiva a aquesta expansió. El creixement dels serveis i
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del terciari avançat en termes de volum d'activitat i de persones
ocupades així ho indiquen.

Les dades mostren com en el període 1988-1991 el sostre desti
nat a oficines ha doblat el seu pes relatiu sobre el conjunt de sos

tre aprovat anualment a la ciutat, i ha passat de representar el 8,2
per cent el 1988 al 17,0 per cent el 1991, esdevenint la partida
més important en termes quantitatius després del sostre residen
cial pròpiament dit i del destinat a aparcaments. Un dels aspectes
a destacar és que dels poc més de 600.000 m2 de sostre destinats a

oficines durant eldarrer quadrienni, el 13,2 per cent correspon a

projectes vinculats a les viles olímpiques. Per districtes, les zones
que s'han beneficiat d'unamajor aportació en termes de nou sos

tre han estat l'Example, Les Corts i Sants-Montjuïc, tots tres
amb una participació relativa sobre el conjunt de sostre aprovat a
la ciutat superior al 20 per cent.

Quant al sostre destinat a equipaments, la dotació prevista el
1991 és un xic superior als centmilm2. Cal remarcar que aquesta
és l'únicapartida del conjunt de tipus de sostre que analitzem
que ha experimentat una variació positiva en relació amb l'any
1990. El fet que es tracti d'un tipus d'edificacions poc homogè
nies, i que sovint s'ubiquin en zones aïllades que afavoreixen l'a
fluència masiva de gent, o bé formin part de plans de recuperació
d'edificis històrics, a banda que per la seva execució depenguin
especialment de la inversió pública, fa que la seva evolució no es

tigui tan subjecta a l'evolució general de l'activitat constructiva
com ho poden estaraltre tipus d'edificis.

L'evolució de la superfície destinada a hotels aprovada al llarg
del 1991 reflecteix d'alguna manera el retorn a la normalitat des
prés de l'eclosió que van comportar els projectes vinculats als
Jocs Olímpics. Aquests tipus d'esdeveniments incideixen per de
finició en l'oferta hotelera, de manera que la forta expansió del
bienni anterior -només cal pensar que el 1990 es va aprovar la
construcció de més demigmilió de m2 de sostre en hotels, amb
més de cinc milplaces- tenia un sostre lògic que ha estat el ter
mini de capacitat d'habilitació de l'oferta hotelera per a les olim
píades.



Lloguer d'oficines

Dit i ibució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (j uliol-desembre 1991)

preu (ptes./m2)

fins a 30 7,2 7,2 fins a 500 9,7 9,7
31-60 25,6 32,8 501-750 16,9 26,7
61-90 25,4 58,3 751-1.000 20,1 46,8
91-120 15,5 73,7 1.001-1.250 16,7 63,6
121-150 9,5 83,3 1.251-1.500 11,9 75,4
151-200 7,2 90,5 1.501-1.750 8,9 84,3
201-250 5,3 95,8 1.751-2.000 4,7 89,0
251-300 2,3 98,1 2.001-2.500 7,0 96,0
301-400 - 98,1 2.501-3.000 2,1 98,1

més de 400 1,9 100,- més de 3.000 1,9 100,-

Total 100,- Total 100,-

Distribució dels locals d'oficines i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (1991)

superfície (m2) preu (ptes
% acu'inur

fins a 30 7,4 7,4 fins a 500 12,0 12,0
31-60 22,9 30,3 501-750 15,8 27,9
61-90 26,2 56,6 751-1.000 20,7 48,6
91-120 16,7 73,3 1.001-1.250 17,8 66,4
121-150 8,7 82,0 1.251-1.500 10,8 77,2
151-200 7,8 89,8 1.501-1.750 8,3 85,5
201-250 4,4 94,2 1.751-2.000 4,3 89,8
251-300 2,9 97,1 2.001-2.500 6,3 96,1
301-400 0,9 98,0 2.501-3.000 2,0 98,1

més de 400 2,0 100,- més de 3.000 1,9 100,-

Total 100,- Total" 100,-
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades per la Cambra Oficial de laPropietat Urbana de Barcelona per la UnitatOperativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Presentem en aquest número els resultats de l'explotació de les
dades referides als contractes de lloguer de locals d'oficina i simi
lars efectuats a Barcelona i registrats a la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana. És gràcies a l'excellent disposició de la Cam
bra -del tot imprescindible- i al suport tècnic del Pla de la Ciu
tat d'aquest Ajuntament, que s'ha pogut fer el tractament de les
dades i la posterior anàlisi dels resultats. Concretament, la infor
mació que es presenta fa referència al segon semestre i al conjunt
del 1991. En números anteriors s'han publicat aquestes mateixes
dades referides als anys 1989 i 1990.

Al número 4 de BARCELONA.ECONOMIA es detallava la metodo
logia utilitzada, tant per a l'obtenció de lamostra com per al seu
tractament. Cal recordar que la mostra s'obté sobre la base dels
contractes registrats al llarg de dotze dies hàbils consecutius de
cada mes. D'aquest conjunt de contractes es destrien els corres

ponents a usos residencials i les plantes baixes, destinades pri
mordialment a l'activitat comercial. El nombre de contractes que
ha configurat lamostra referida al 1991 s'acosta al miler.

L'interès per seguir sistemàticament aquestmercat neix de la
necessitat de conèixer el nivell de preus de les oficines a Barcelo
na i la seva evolució, especialment en uns moments en què s'està
posant en el mercat, o hi entraran al llarg del 1992, les grans pro
mocions de sostre comercial i d'oficines promogudes a diferents
zones de la ciutat -Diagonal/Numáncia, Tarragona i Vila Olím
pica com a més importants.

Evoluei6 de l'estructura de preus de I loguer
1~P Distribució percentual det de contract

fins a 750 -111111~1~11.19~ 27,9
751-1.250 32,9 36,5 38,5
més de 1.250 19,8 33,2 33,6

1 100~ 100,-
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facil tades per la Cambra Oficial de laPropietat
Urbana de Barcelona iper la Unitat Operativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de
Barcelona.

Aquesta nova oferta va destinada a complementar per la ban
da alta l'oferta actual de sostre d'oficines -ubicatmajoritària
ment en edificis d'usos compartits- amb oficines en edificis d'ús
exclusiu, és a dir una oferta amb unamillor dotació de serveis,
possibilitat de disposar de superfícies superiors, i ubicació estra

tègica dins el context ciutadà.

En definitiva, l'anàlisi de les dades disponibles sobre l'oferta
global d'oficines de lloguer ens dóna com a resultat un mercat on
les característiques més rellevants són la diversificació i l'estratifi
cació. Un mercat on l'oferta, gràcies a la combinació del parc
pre-existent i de les noves superfícies generades, pot respondre a

qualsevol tipus de demanda, tant pel que fa a grandària, com a

preus o a localització.
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Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons preu de lloguer (ptes./m=) (1991)

1. Ciutat Vella 26 34 18 5 0 0 0 11424 7

2. Eixample 40 57 78 90 54 50 24 38 16 447
3. Sants-Montjuïc 6 10 14 8 3 1 3 3 48
4. Les Corts 1 5 12 9 4 8 1 7 5 52
5. Sarrià-Sant Gervasi 5 9 11 22 22 15 12 9 12 117
6. Gràcia 14 6 13 12 6 1 2 2 4 60
7. Horta-Guinardó 2 0 7 2 1 0 1 13
8. Nou Barris 0 6 3 0 O 0 0 0 0 9
9. Sant Andreu 5 7 10 4 3 1 O 0 30

10. Sant Martí 18 30 19 8 5 O O 1 1 82

Total Barcelona 117 154 201 173 105 81 42 61 38 972

Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons grandària m2) ( q() )

1. Ciutat Vella 20 33 18 11 11 11 3 5 2 114
2. Eixample 31 105 101 74 46 43 21 12 14 447
3. Sants-Montjuïc 2 9 26 8 1 0 0 0 2 48

4. Les Corts 1 13 22 9 3 0 0 2 2 52
5. Sarrià-Sant Gervasi 0 21 32 32 10 8 8 3 3 117

6. Gràcia 5 20 15 8 4 2 2 3 1 60
7. Horta-Guinardó 1 4 6 1 1 0 0 0 0 13
8. Nou Barris O 3 6 0 0 0 0 0 0 9
9. Sant Andreu 6 8 10 2 2 1 0 0 30

10. Sant Martí 6 7 19 17 7 11 8 3 4 82

Total Barcelona 72 223 255 162 85 76 43 28 28 972

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbanade Barcelona i per laUnitat Operativadel Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Més de la meitat dels locals per oficines se situen
en els intervals entre 60 i 150 m2.

Una primera ullada als resultats del conjunt de l'any posa de
relleu que els locals —exlusivament pisos— més llogatsper a
usos terciaris són locals relativament petits. En concret, pràctica
mentel seixanta per cent dels contractes de lloguer d'oficines
realitzats a la ciutat durant el 1991 s'han referit a locals que no

superen els 90 m2. Si augmentem el llindar fins als 120 m2, estem
considerant gairebé les tres quartes parts dels contractes.

És previsible que a curt imitjà termini—a mesura que lamo
dernització delparc d'oficines avanci— l'estructura de les super
fícies llogades tendeixi a eixamplar-se i es polaritzi menys en lo
cals de mida mitjana. L'eixamplament vindrà, lògicament, pels
dos extrems, ja que d'una banda es podrà disposar amb facilitat
de grandàries superiors a les novespromocions, però de l'altra,
una de les característiques més valorades d'aquests nous edificis
d'ús exclusiu és la seva facilitat per adaptar-se a qualsevoltipus
de demanda.

El ventall de preus és molt ampli; un 65 per cent dels contractes
fixen un preu que no supera les 1.250 ptes./m2.

Quant a l'estructura de preus de lloguer declarats—obtinguts
a partir del lloguermensual per cada contracte en relació amb la
superfície del local llogat— una primera observació de les dades
posa de manifest que aproximadament tres de cada quatre con
tractes de lloguer fixen un preu per sota de les 1.500 ptes./m2
mensuals. Gairebé un 55 per cent es lloguen a un preu que es

mou entre les 500 i les 1.250 ptes./m2.
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Forta desacceleració del creixement dels preus al Ilarg
del 1991.

Si es compara aquesta estructura de preus amb la que es detec
tà en anys anteriors, s'observa un cert desplaçament dels esglaons
més baixos als més elevats. Lògicament, unapart d'aquest des
plaçament obeeix purament a la necessitat de mantenir els llo
guers en termes constants. Tambés'observa molt clarament
que l'augment de preus del 1991 en relació amb el del 1990 ha es

tat més moderat que el d'un any abans. Per explicar aquestes
evolucions no s'ha d'oblidar tampoc—com jahem dit en parlar
de la superfície dels locals— la renovació i modernització que ha
experimentat l'oferta d'aquest tipus de sostre, desplaçant del
mercat lamenys adecuada. Això explicaria, per exemple, el fort
descens del nombre de contractes amb un preu de lloguer infe
rior a les 750 ptes./m2. En dos anys, el seu pes sobre el total ha
passat d'un 47 a un 28 per cent. Lògicament, això s'ha traduït en
un augment relatiu de la resta d'intervals, especialment d'aquells
situats entre les 1.000 i les 1.750 ptes./m2.

A manera de síntesi, i en funció dels resultats obtinguts, hom
podria dir que el gros dels contractes de lloguer d'oficines a la
ciutat—tres quartes parts— fixen uns preus que van de 500 a

2.000 ptes./m2. La resta es concentramajoritàriament a la banda
alta de l'escala, fins a les 2.500 ptes./m2.El nombre de contractes
amb un preu superior no ha superat el quatre per cent.



Mitjanes de preus de lloguer de locals d'oficines i similars. Distribució per barris (1991)

Intervals de preus (ptes./m2)
0 sense oferta significativa
0 entre 501 i 750
0 entre 751 i 1.000
O entre 1.001 i 1.250
0 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
42. Pedralbes
5.1. SantGervasi
52. Sarrià
5.3. Vallvidrera-LesPlanes
6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó
7.2. Horta
73. Vall d'Hebron
8.1. Vilapicina-Turóde la Peira
82. 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
103. Barri Besòs
10.4. Clot
10.5. Vemeda

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadesper la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona i per laUnitatOperativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntamentde Barcelona.

Gairebé la meitat de les oficines de lloguer es concentren
als barris de la Dreta i Esquerra de l'Eixample i SantGervasi.

A grans trets, si deixem de banda la forta dispersió que existeix
tant en superfícies comen preus només a efectes de compara
ció amb anys anteriors— el local d'oficina tipus llogat a Barcelo
na al llarg del 1991 tindria—segons una mitjanaponderada
poc més de 100 m2 amb un preu de lloguermensual que no supe

ra les 1.200 ptes./m2. En relació amb el 1989, la superfície s'hauria
reduït mínimament—aproximadament un tres per cent—mentre

que el preu hauria augmentat prop d'un 35 per cent. En canvi, si
la comparació es fa en relació amb el 1990, l'augment del preu
d'aquest tipus de contractes és equivalent al de l'IPC.

Quant a ladistribució territorial i al grau de concentració dels
locals destinats a oficines i que han estat objecte d'un contracte
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Principals activitats a desenvolupar als locals d'oficines i similars llogats a Barcelona 1991 (°/0)

Oficines i

despatxos (63,6%)

Serveis al
consumidor

Indústries
i tallers

Serveis a
les empreses

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de laPropietat Urbanade Barcelona iper la UnitatOperativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

de lloguer durant el 1991, tenim —comera d'esperar— una gran
concentració d'aquest tipus de locals a l'Eixample—un 46 per
cent del total de lamostra— i especialment a laDreta de l'Ei
xample, on s'hi concentra més del 20 per cent del total de la ciu
tat. L'Esquerra de l'Eixample i SantGervasi són els altres dos
barris on les oficines de lloguer hi tenen un pes important, en
conjunt un 26 per cent del total. Amb l'excepció del Poblenou i el
Clot, la resta de barris en els quals l'oferta d'oficines de lloguer té
un pes relativament important són limítrofs als tres citats ante
riorment. Es el cas de Gràcia, LesCorts, Gòtic i el Raval. Així, la
distribució espacial que en resulta de lamostra s'ajusta a grans
trets a la realitat que coneixem o intuïm, fet que ens permet con
firmar la validesa de lametodologia i lamostra utilitzades.

Si hom intenta relacionar els diferents barris on l'existència
d'oficines de lloguer és rellevant, amb la grandària dels locals,
s'observa que l'oferta ésmolt variada arreu. Alguns exemples po
den servir permostrar-ho. Si considerem com a punt de referèn
cia l'estructura mitjana de la ciutat, s'observa que l'oferta de l'Ei
xample es caracteritza per la seva diversitat, amb una major
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presència en relació amb lamitjana de la ciutat dels locals d'entre
120 i 200 m2. Contràriament, a Ciutat Vella el tret característic és
la forta presència relativa dels locals de menys de 60 m2, a costa

d'una menor oferta dels que tenen entre 61 i 120 m2. L'estructura
de Sarrià-SantGervasi és totalment oposada a la de Ciutat Vella:
escassa presència de locals de menys de 60 m2 a favor d'un major
pes dels de més de 90 m2.

En termes de preus sí que es pot parlar de dues estructures ben
diferenciades. Per un cantó, l'estructura de preus dels districtes
més centrals (els que formen el CBD), en els que el pes relatiu
dels contractes amb un preu superior a les 1.500 ptes./m2 és força
superior al del conjunt de la ciutat. De l'altre, les zones més peri
fèriques o amb un entorn més degradat, amb un gran pes dels
serveis locals, en les que la participació relativa dels contractes
amb un preu que no supera les 1.000 ptes./m2 és clarament supe
rior a la del conjunt de la ciutat.



Preu dels habitatges

Picu JcIs 11,11)itatges de nova planta (2n. semestre 1991)

Superfície
mitjana

dels habitatges
Preu venda

mi 'à
Preu mitjà

dels habitatges

Preu

(ptes./m2)

1. CiutatVella 79,6 178.810 14.181 239.643 137.662
2. Eixample 124,2 234.694 30.366 500.000 150.420
3. Sants-Montjuïc 106,5 181.534 19.177 272.381 113.913
4. Les Corts 132,8 264.312 36.035 468.750 185.000
5. Sarrià-SantGervasi 138,6 353.859 49.803 625.000 209.524

6. Gràcia 98,6 235.132 22.900 320.000 163.636
7. Horta-Guinardó 134,5 219.441 30.227 375.000 141.509
8. Nou Barris 113,0 177.539 20.091 245.536 120.000
9. Sant Andreu 105,5 160.367 16.927 213.978 97.273

10. Sant Martí 123,5 180.875 22.524 281.879 120.000

Mitjana Barcelona 118,6 216.567 26.482 625.000 97.273

Font: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Primersemestre, 1991. Elaboració pròpia.

Preu dels habitatges
(milers ptes.)

màxim

20.600
115.000
32.000
75.000
108.000
40.000
75.000
27.500
24.000
47.000

4.600
13.950
11.000
16.200
18.000
11.700
13.000
12.500
7.600
8.400

115.000 4.600

Reprenem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA el se
guiment periòdic de l'evolució dels preus del sostre destinat a ha

bitatges, a places d'aparcament i a oficines.

La informació sobre la qual es basa l'anàlisi -referida al segon
semestre del 1991- prové de la mateixa font que lapublicada
anteriorment i que es referiaal primersemestre. La mostra ana

litzada -en el cas de l'oferta de primeramà- es composa exclu
sivament d'edificis de nova planta de promoció privada en venda,
amb independència del seu estat de construcció. Es considera
que la mostra estudiada representa un 85 per cent del total de
l'oferta existenten el moment de realitzar el treball de camp,
desenvolupat al llarg dels mesos de setembre i octubre.

Pel que fa a la informació sobre el mercat secundari, la font i la
metodologia aplicada s'explica amb tot detall a la monografia
d'en Jaume Soler Llusà publicada al número 12 de BARCELONA.
ECONOMIA amb el títol d'Evolució delpreu dels habitatges almer
cat secundari a Barcelona.

El preu de venda mitjà d'un habitatge de nova planta
a Barcelona a final del 1991 era de poc més de 26milions
de pessetes, un dos per centmés elevat que a principi d'any.

Segons lamostra considerada, la superfície mitjana construïda
dels habitatges nous en oferta a Barcelona als mesos de setembre
i octubre de l'any passat era de 118,6m2, pràcticament idèntica a

la de sis mesos abans. Pel que fa als preus de venda/m2, es consta
ta un lleuger increment al voltant del 2,5 per cent demitjana, que
representa un estancament dels preus en termes reals. Si hom es

fixa en el preumitjà de l'habitatge, la combinació dels dos factors
anteriors permet parlar d'una lleugera correcció a la baixa en ter

mes reals i en relació amb l'oferta existent sis mesos abans. En
tot cas no s'ha de perdre de vista que ens referim a mitjanes de
preus i això no ha d'amagar que l'oferta és molt variada -auns

districtesmés que a d'altres- i que el seguiment dels preus mit
jans només ens indica una tendència general delmercat en un

moment donat.

Una anàlisi per districtes posa de relleu que només en un es

pot parlar de reducció del preu mitjà per m2, i és, curiosament, a

l'Eixample. Aquest resultat s'ha d'interpretar sense oblidar que
es tracta del districte amb una major dispersió de preus, només
comparable a Sarrià-Sant Gervasi, un altre dels districtes on els

Evolució del preu dels habitatges de nova planta
i de segona mà

Any
Nova planta Segonamà

Pre Nu.úm. índexsdellk6
Preu

tnie~

Núm. índexs
Ptes. del

1986 67.258 100,0 57.814 100,0
1987 102.712 144,2 79.456 129,8
1988 146.554 195,5 132.815 206,1
1989 191.050 235,9 163.205 234,4
1990 203.274 233,6 195.829 261,8
1991

lr. sem. 210.925 238,5 212.744 279,8
2n. sem. 216.567 236,9 215.905 274,8

Nota: Fins l'any 1990 lesdades corresponen al primer semestre de cada any.
Font: Nova planta: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona y Madrid.

Segundo semestre 1991.

Segonamà:ServeiCadastral ideValoraciódeBasedelaUnitatOperativadelPladela Ciutat de
l'Ajuntament de Barcelona.

preus dels habitatges nous -segons lamitjana- han tendit a
l'estancament. Contràriament, Gràcia i Horta-Guinardó han es

tat els dos districtes on els preus per m2 s'han mostrat més dinà
mics.

Desprésde mesos d'incertesa sobre les expectatives delmercat,
els preus de l'habitatge de segona mà flexionen lleument a la
baixa.

Elmanteniment i fins i tot la lleugera tendència a la baixa que
mostren els preus dels habitatges de nova planta a la ciutat en els
darrers mesos sembla que comença a traslladar-se als preus
d'oferta delmercat secundari. Durant el segon semestre de l'any
passat es vaproduir una correcció del creixement més notable
que en elmercat de primeramà. I parlem de preus d'oferta per
què en termes de preu efectivament pagat, la rebaixaja fa mesos

que es produeix. La desacceleració del creixement de l'activitat
econòmica, el manteniment d'elevats tipus d'interès, una oferta
més assequible a l'entorn més proper i les expectatives aixecades
amb el Pla de l'Habitatge, són factors que per la seva persistència
han acabat per refredar l'escassa demanda solvent que quedava
al nivell actual de preus.
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Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta. Tipologia de l'oferta* (2n. semestre 1991)

Preu mitja' Tipologia de l'oferta (%) -

ferta closa en el p

1. Ciutat Vella 4.616,7 50,0 50,0 100.—
2. Eixample 3.628,6 11,1 11,1 77,8 100,—
3. Sants-Montjuïc 2.929,3 25,8 74,2 100,—
4. Les Corts 3.600,0 16,7 25,0 58,3 100,—
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.429,5 5,9 29,4 64,7 100,—
6. Gràcia 4.066,7 58,8 5,9 35,3 100,—
7. Horta-Guinardó 3.533,3 7,7 23,1 69,2 100,—
8. Nou Barris 3.300,0 8,3 8,3 83,3 100,—
9. Sant Andreu 2.995,0 6,3 93,8 100,—
10. Sant Martí 3.149,8 12,9 6,5 80,7 100,—

Mitjana Barcelona 3.424,6 17,4 11,3 71,3 100,-
* La distribució de les places d'aparcament en tres categories fa referència a les promocions d'habitatges de nova planta segons si aquestes disposen ono de placesd'aparcament i—si en

disposen— del règim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Font: Tecnigrama,Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelonay Madrid. Primersemestre, 1991. Elaboració pròpia.

I) reudc lc o (2n. semestre 1991)

1. Ciutat Vella 250 190 250.000
2. L'Eixample 14.231 8.144 260.000 3.256
4. Les Corts 27.485 16.904 403.546 4.090

5. Sarrià-Sant Gervasi 11.009 6.806 467.500 2.438
6. Gràcia 120 60 2.000
7. Horta-Guinardó 4.250 3.550 400.000 2.000

10. Sant Martí 3.950 700 292.405

Mitjana Barcelona 61.495 36.354 379.008 3.289

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades perTecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Segundo semestre 1991.

En relació amb el preu de venda de les places d'aparcament en
oferta, la informació només fa referència a aquelles places localit
zades en edificis de nova planta d'ús residencial. Aixó deixa fora
de l'estudi un segment important del mercat, però el preu obtin
gut, i especialment la seva evolució, són unabona referència de
cara al conjunt delmercat.

Primers símptomes d'estancament dels preus de venda de les

places d'aparcament.

Al llarg del períodemarç-setembre del 1991, el preu de venda
mitjà d'una plaça d'aparcament de nova construcció a Barcelona
ha experimentat un augment inferior al cinc per cent. En definiti
va, en la línia de clara desceleració de les taxes de creixementja
registrades pel que fa als habitatges. Amb tot, aquest increment
no reflecteix exactament l'evoluciómitjana delmercat ja que, en
aquest cas, les variacions de preus segons els districtes són molt
més dispars que en el cas dels habitatges.
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Així, unapart molt important d'aquest increment es deu a

l'augmentde preus que han experimentat les places d'aparca
ment a dos districtes amb una oferta molt escassa de places de
promoció privada, comsón Ciutat Vella iGràcia, que juntament
amb Sarrià-SantGervasi són els tres districtes amb un preumitjà
per sobre dels quatremilions de pessetes per plaça d'aparcament.
Sense considerar l'oferta d'aquests tres districtes—que esmou a

l'entorn del 20 per centdel total— l'augment del preu mitjà de la
resta de la ciutat estaria al voltant del 3,3 per cent, molt més ajus
tat a l'evolució del preu dels habitatges.
A més, cal destacar la lleugera reducció de preus detectada a

Les Corts i Horta-Guinardó. Aquest fet, juntament amb l'escàs
dinamisme dels preus a districtes tan diferents comara Nou Bar
ris i Sarrià-SantGervasi, permet suposar que a moltes zones de la
ciutat—aquí caldria un estudi de detall— el preu de les places
d'aparcament ha pogut tocar sostre. Les raons són diverses, però
en podríem destacar la mateixa carestia del producte, la decidida
política municipal de crear noves places d'aparcament en el sub
sòl i la forta desceleració del ritme de creixement del parc de
vehicles i, molt especialment, del nombre d'automòbils.
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Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (%)
Província de

31-XII-1987 16,3 19,3 18,3 20,9
31-XII-1988 13,7 16,0 15,2 18,8

31-111-1989 12,7 15,0 14,2 18,4
30-V1-1989 11,8 13,6 12,9 17,2
30-IX-1989 11,6 13,8 12,7 16,4
31-XII-1989 9,9 12,0 11,6 16,2

31-111-1990 9,6 11,7 11,3 16,1
30-VI-1990 9,0 10,8 10,2 15,3
30-IX-1990 9,4 11,2 10,6 15,3
31-X11-1990 9,2 11,3 10,9 15,6

31-111-1991 9,4 11,4 11,0 15,6
30-VI-1991 9,1 10,7 10,2 14,8
30-1X-1991 9,2 11,2 10,7 15,0
31-X11-1991 9,4 11,0 10,7 15,4

Font: Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya ielaboració pròpiaa partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la província de Barcelona, del nombre
d'aturats registrats aPINEM a Barcelona i de la població estimada perBarcelona.Economia, apartir de la nova sèrie homogènia.

Atur registrat a Barcelona

31",

Variació
31-X11-19911
30-1X-1991

VariaCió (%)
31-XII-199

JM

Atur total registrat

Atur juvenil (16-24 anys)
Atur masculí
Atur femení

Distribució sectorial:
-Agricultura
-Indústria
-Construcció
-Serveis
-Sense ocupació anterior

70.642

15.360
28.580
42.062

139
25.408
2.789
33.067
9.239

66.238

13.780
26.886
39.352

113
24.203

2.659

33.454
5.809

66.285

14.399
25.715
40.570

97
22.632

2.787

35.245
5.524

66.295

13.721
27.721
38.574

89
23.199

3.063
35.372
4.572

0,0

4,5
7,8
-4,9

-8,2
2,5
9,9
0,4

-17,2

0,1

-0,4
3,1
-2,0

-21,2
-4,1
15,2
5,7

-21,3
Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB. A partir de gener de 1991, les dades són facilitades per l'Àrea de Desenvolupamen Econòmic i Social
de l'Ajuntament de Barcelona.

L'atur registrat es resisteix a disminuir a Barcelona.

El nombre d'aturats registrats a les oficines de l'INEM a Bar
celona a final del 1991 era de 66.295 persones, pràcticament el
mateix nivell d'un any enrera. De fet, a partir delmaig, els abso
luts del 1990 i del 1991 han divergit molt poc i la clara tendència a

la baixa del nombre d'aturats s'ha estancat, com es pot apreciar
al gràfic corresponent.

Per altra banda, el fet que la població activa estimada dismi
nueixi en relació amb un any enrera, fa que la taxad'atur regis
trat estimada augmenti i passi a ser del 9,2 al 9,4 per cent. En de
finitiva, el nombre de residents ocupats davalla lleugerament en
relació amb els que hi havia en acabar el 1900 -un 1,6 per
cent-, que representa poc més de 10.000 persones.

El comportament de la taxa d'atur a d'altres àmbits territorials
s'ha mantingut a la baixa, però amb unes reduccions molt minses
respecte a un any abans. Així, la taxa tot just baixa dues dècimes,
tant pel total d'Espanya com per al de Catalunya. El fet que a

Barcelona hagi augmentat lleument es deu bàsicament al fet que
aquí la població activa estimada ha disminuït, al contrari del que
ha succeït als altres àmbits. Amb tot, el diferencial és encaramolt
favorable a Barcelona.

97



Taxa d'atur registrat (1985-1991) Nombre d'aturats registrats a Barcelona
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des.85 des.86 des.87 des.88 des.89 des.90 des.91

— Barcelona — Província Barcelona — Catalunya Espanya

L'aturjuvenil trenca la tendència a la baixa d'anys anteriors.

Pel que fa a la distribució per sexe i edat del total d'aturats a

Barcelona, un 41,8 per cent eren homes i un 58,2 per cent, dones.
El col.lectiu de 16 a 24 anys representava poc més del 20 per
cent. L'atur juvenil havia disminuït de forma ininterrompuda als
darrers anys fins a final del 1990 —entenent aquesta disminució
en relació amb el nombre d'aturats d'un any enrera—, però a

partir del primer trimestre de 1991, ha anat en augment fins al
quart trimestre, en què s'ha frenat el rebrot a l'alça i ha permès
de tancar l'any lleugerament per sota de l'absolut de desembre
del 1990.

Per altra banda, l'evolució pels dos sexes ha estat més irregular
al llarg del 1991. Així, s'acaba l'any amb una disminució deldos
per cent en el nombre d'aturats femenins i un increment del 3,1
per cent dels masculins, sempre sobre les dades de final de l'any
anterior.En termes absoluts, s'equilibren ambdues variacions,
que afecten aproximadament unes 1.600 persones, entre homes i
dones.
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Construcció i serveis són els dos sectors en què l'atur
augmentamés.

Quant a la distribució sectorial, al quart trimestre es confirmen
les tendències mostrades al llarg de l'any: l'atur industrial conti
nua en descens, a unes taxes interanuals que oscil.len entre el tres
i el cinc per cent. A la construcció es dispara al darrer trimestre el
nombre d'aturats, fruit en gran part de la gradual finalització
d'algunes de les grans obres d'infrastructura que es fan a la ciutat
i a l'entorn metropolità de cara als Jocs. Als serveis, l'atur conti
nua en augment després de dos anys de fortes davallades i esdevé
el sectormés afectat pel refredament de l'activitat econòmica, a
causa en bona mesura pel fet de ser el sector on el nombre de
llocs precaris ha augmentat més als darrers anys. Finalment, el
col.lectiu d'aturats senseocupació anterior continua reduint-se
notablement, fet que explica una relativafacilitat per accedir a
un primer lloc de treball, però unes dificultats reals per mantenir
lo, com així homostren les dades referents a les altes i baixes de
demandes d'ocupació a les oficines de l'INEM.

Pel conjunt de l'any, continuen en augment els contractes
temporals, que fan incrementar les altes i baixes de llocs
de treball a l'INEM.

Pel conjunt de l'any, el nombre d'altes i de baixes ha estat molt
similar—lleugerament per sobre de les 200.000— i de bon tros

superiors al total de l'any anterior, fet que demostra l'augment
de la rotació i el creixement dels contractes temporals.

La proporció de contractes acollits a mesures de foment ha
anat minvant al llarg de l'any: pel conjunt del 1990 constituïen el
49,9 per cent del total de contractes de treball registrats, i pel
1991 han estat el 47,8 per cent. Certament, algunes de les políti
ques de foment a l'ocupació contemplaven una limitació tempo
ral de les contractacions, i actualment, gran nombre d'aquests
contractes, finalitzen. Així doncs, es van registrant cada cop més
contractes que no estan acollits a cap mesura de foment de l'ocu
pació.



. Contractacions registrades a Barcelona

1989

41.ttimestrasigair.
1990 1991 1991

Variació (%)
41. tr. 19911

Variació (%)
41. tr. 19911

1990

Altes demandes d'ocupació 35.820 54.870 51.324 50.990 -0,7 -7,1
Baixes demandes d'ocupació 55.340 42.335 49.341 52.495 6,4 24,0
Altes llocs de treball oferts 4.512 4.425 2.854 3.101 8,7 -29,9

Contractes de treball registrats 89.619 110.446 90.839 105.749 16,4 -4,3
- acollits a mesures de foment 47.269 55.637 39.439 51.827 31,4 -6,8
- no acollits a mesures de foment 42.350 54.809 51.400 53.922 4,9 -1,6

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:

- Sectorial: Agricultura 60 89 235 88 -62,6 -1,1
Indústria 8.937 9.842 7.191 8.153 13,4 -17,2
Construcció 2.400 2.867 2.287 2.036 -11,0 -29,0
Serveis 35.872 42.839 29.726 41.550 39,8 -3,0

- Per sexes: Homes 25.320 28.970 20.818 26.037 25,1 -10,1
Dones 21.949 26.667 18.621 25.790 38,5 -3,3

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB. A partir de gener de 1991, les dades són facilitades per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic iSocial
de l'Ajuntamentde Barcelona.

Actius iocupats estimats a Barcelona •

sèrie homogènia)

31-XII-1986 692.336 566.642 125.694
31-X11-1987 725.002 606.600 118.402
31-X11-1988 708.650 611.573 97.077

31-111-1989 713.611 622.821 90.790
30-V1-1989 713.488 629.291 84.197
30-1X-1989 721.270 637.335 83.935
31-XII-1989 712.464 641.822 70.642

31-111-1990 710.4130 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-X11-1991 706.710 640.415 66.295

* Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat el total d'aturats registrats
a les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades de l'Enquestade PoblacióActiva per a la

província de Barcelona i de la nova estimació poblacionalde Barcelona.Economia.

Dintre dels acollits, i si diferenciem per sectors productius, on
més han baixat en relació amb el nombre de contractes que es

donaren al 1990 és a la construcció, amb una reducció del 6,5 per
cent sobre l'any anterior. A la indústria, també han disminuït,
però més lleument, i als serveis han augmentat un 5,8 per cent.
Tanmateix, al quart trimestre i en relació amb el mateix període
del 1990, s'han produït devallades notables a la construcció i a la
indústria -també als serveis, però a menor escala- que accele
ren la pèrdua de pes relatiu d'aquests tipus de contractes.

Precisament pel fet que la disminució de contractes ha afectat
moltmés els dos sectors amb més proporció d'homes que de do
nes, el col-lectiu masculí és el que es veumés afectat i, tot i la da
vallada del darrer trimestre, manté un moderat augment de 0,7
per cent pel conjunt de l'any. Paral-lelament, el nombre de con
tractes femenins augmenta un 7,6 per cent, també sobre el total
del 1990.
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VII. Població





Evolució de la població resident

Piràmide d'edats de la població de Barcelona. 1991 11981 (milers d'habitants)

Homes 95 imés

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44
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30-34

25-29
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15-19

10-14

5-9
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Dones

u u 1 1 1

0 60 50 40 30 27 0 10

0 1991

110 210 310 40 50 60 70

1981

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntamentde Barcelona.

En el darrer decenni s'ha intensificat notablement el procés
d'envelliment de lapoblació resident.

Sobre la base de les dades relatives al padró d'habitats de Bar
celona del 1991 facilitades pel Servei d'Estadística d'aquest Ajun
tament, presentem una representació gràfica de l'estructura de la
població de Barcelona per edat i sexe. La piràmide d'edats que
resultave a completar l'anàlisi que vam realitzar al número 12 de
BARCELONA.ECONOMIA, ja que en aquell cas es va analitzar l'evo
lució de la població resident a Barcelona en els darrers quinze
anys, i,més en concret, la dels saldos vegetatiu imigratori.

La disponibilitat de les dades referides a l'estructura per edat i
sexe de la població resident permet analitzar-ne les característi
ques. D'algunamanera però, es tracta de dades que ofereixen
una visió estàtica quemostra el «moment fotogràfic» en què es

realitza la recollida de dades. És aquest fet el que ens ha impel.lit
a comparar aquesta piràmide amb la corresponent a deu anys en

rera, ja que al llarg d'aquest lapse s'han vist confirmades algunes
tendències que es van apuntar en aquell moment,mentre que
també han aparegut altres factors que han contribuït amodificar
significativament l'estructura de la població de la ciutat.

El principal tret a destacar de l'evolució més recent de la po
blació a la ciutat és la disminució del nombre de residents que
s'ha registrat en el darrer decenni, i que ja hem comentat en edi
cions anteriors de la revista. L'impacte que aquesta evolució ha

tingut sobre l'estructura per sexe iedat és ara l'objecte de la nos

tra anàlisi. Un primer apropament a la piràmide d'edats del 1991
mostra com a tret més significatiu una profunda osca a la seva

base. Els efectius de les generacions nascudes entre comença
ments del 60 imitjans dels 70—l'època del «baby-boom»— es

fan notar, i queden representats com els segments més amples de
la piràmide. També hi destaca un bloc central que es caracteritza
per l'existència d'unes generacions molt estables (els efectius que
tenen de 30 a 69 anys) resultat de l'immigració dels anys 50.
Aquests trets són els que determinen la forma d'aquesta piràmi
de, força anòmala en el sentit que no correspon a l'aspecte típic
que ens era més familiar d'una base àmplia que es redueix en

avançar les edats de les generacions. De fet, presenta un aspecte
gairebé cilíndric que és el que caracteritza les poblacions que es
troben en procés d'envelliment, com les que corresponen a hores
d'ara a alguns països del nord d'Europa.
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Al llarg d'aquests darrers deu anys s'ha produït una
transformació notable en l'estructura d'edats de la població;
laproporció de gent de més de 64 anys ha superat a la de

les generacions de menys de 15 anys.

Si comparem aquesta piràmide amb la corresponent a deu anys
enrera, hom s'adona de l'impacte de la intensa reducció dels
efectius de les edats més joves, que esmanifesta amb una rotun

ditat incontestable en les generacions inferiors als 15 anys. La
profunda entrada en la base a la que hem al.ludit anteriorment
adquireix ara el caràcter de sobtada quant que en només un de
cenni i juntament amb el relatiueixamplament de la part de dalt
—en les generacions superiors als 60 anys— ha modificat l'aspec
te de la piràmide. La conseqüència immediata d'aquesta reducció
dels efectius d'edats més joves i de l'increment dels efectius de
gent gran és, òbviament, l'envelliment de la població. Per copsar
la rapidesa amb què es desenvolupa aquest procés, podem obser
var la diferència de la composició de la població en els dos anys
de referència. En el gràfic adjunt hom pot veure com, per un re
latiu manteniment dels col•ectius d'edats intermitges, el pes rela
tiu de les generacions inferiors als 15 anys s'ha reduït en gairebé
7 punts i passa del 21,3 al 14,4 per cent,mentre que els efectius
de les generacions a partir de 65 anys han augmentat 4 punts,
passant del 13,4 al 17,4 per cent. Es tracta doncs, d'un canvi signi
ficatiu i, a més, molt ràpid, sense perspectives de canvi a mitjà
termini.

Els factors que han contribuït a transformar la forma de la pi
ràmide venen tant de l'evolució del creixement vegetatiu comdel
migratori. La contínua davallada del nombre de naixements ha
col•locat la taxa de natalitat al nivell més baix d'aquest segle, amb
7,45 naixements per mil habitants l'any 1990, que contrasta viva
ment amb els valors assolits als anys del «baby-boom», amb un

màxim al 1965, quan s'assoliren gairebé 18,5 naixements per mil
habitants. Aquesta progressiva disminució dels naixements ha
provocat a partir de11985 un fet insòlit a la ciutat als darrers se
tanta anys, com és que el saldo vegetatiu negatiu s'hagi convertit
en un fet normal i quotidià. El factormés important que ha con
tribuït a la reducció de la taxa de natalitat és la disminució pro
gressiva de la taxa de fecunditat en els darrers quinquennis, fins a

situar-se —en les condicions de mortalitat actual—, al llindar del
que es considera el nivell teòric de reemplaçament. En aquesta
reducció progressiva de la taxa bruta de fecunditat des de les
darreries dels setanta hi intervenen factors d'índole molt diversa;
entre d'altres, i especialment importants a Barcelona, hom pot
anomenar la creixent incorporació de les dones al mercat de tre
ball, les transformacions de l'estructura familiar tradicional, l'in
crement de la cohabitació fora del matrimoni, lamajor separació
entre sexualitat i fecunditat, i la concepció d'una reproducció
exercida de formamés concienciada i racional, tant des delpunt
de vista psicològic comeconòmic.

A Barcelona el moviment migratori ha estat histèricament
molt important. I no és una excepció al darrer decenni, ja que l'e
volució del saldo migratori ha contribuït significativament a di
buixar el panorama actual. D'una banda, perquè numèricament
ha estat i és molt més important; de l'altra, perquè incideix direc
tament en aquest creixement vegetatiu. És de tots conegut que
als darrers tres lustres el nombre anual d'emigrants ha superat
clarament el d'immigrants en un procés creixent que s'ha frenat
lleugerament al darrer bienni. A banda, però, de la consideració
quantitativa d'aquest fet, té rellevància analitzar breument la
composició de la població emigrant. Lesxifres de l'any 1990mos
tren com gairebé la meitat dels emigrants tenen de 20 a 39 anys,
és a dir, unapart important dels emigrants pertany a les genera
cions potencialment fecundes i/o de paternitat recent (amb fills
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entre 0 i 14 anys, collectiu que representa el 16,5 per centdel to
tal dels emigrants). Aquest fet, juntament amb unamaternitat
tardana de les dones residents —el 46,6 per cent dels nens nas

cuts el 1990 ho foren demares entre 30 i 40 anys— mostra clara
ment l'impacte de l'emigració sobre el creixement vegetatiu i, en
darrer terme, sobre l'evolució de la població.

La situació demogràfica de la ciutat és, a hores d'ara, força
complexa, i en part és a causa de la velocitat a què s'han produït
alguns canvis. El progressiu envelliment de la població, qualificat
sovint coma «no desitjable», té coma base una conquesta uni
versal irrefutable, que és lamajor esperança de vida en néixer
—e11986era a Barcelona de 73 anys per als homes i de 80 anys
per a les dones. L'altre gran puntal de l'envelliment demogràfic,
la disminució dels naixements, depèn de massa factors com per
especular sobre el futur a llarg termini; com a exemple de la in
certesa amb què esmouen els demògrafs, només cal veure la sob
tada recuperació de la taxa de natalitat de Suècia o Dinamarca,
països on l'evolució demogràfica dels darrers lustres feia pensar
en una població en clara recessió en un futur amitjà termini. La
lleugera recuperació de la taxa de nupcialitat a Barcelona des del
1987 no permet, per ara, pronosticar una recuperació de la fecun
ditat, però pot ser un primer símptoma d'una ralentització de la
davallada d'aquesta.En tot cas, hi ha altre tipus de factors, al
guns dels quals són imprevisibles, atès l'augment del grau demo
bilitat de les persones que esproduirà dins la CE i els possibles
moviments migratoris que des de l'Est d'Europa i el Nord d'Afri
ca es poden adreçar cap als païsosmés avançats.

En termes estructurals és difícil pensar compot evolucionar la
població de cara al 2000; ja hem vist que depèn de massa factors.
En tot cas, els canvis recents en l'estructura de la població de la
ciutat són prou notables comper eludir pensar en els canvis ne

cessaris per adaptar socialment la ciutat als seus residents.
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Fluxos exteriors de les empreses amb centres d'activitat a Catalunya i seu fora
I. Introducciómetodològica: Objectius i fonts deltreball

L'anàlisi espacial dels fluxos exteriors de l'economia espanyola
presenta serioses limitacions atès l'alt grau d'integració econòmi
ca i de dissociació espacial existent en moltes empreses que, no
solament tenen centres d'activitat distribuïts d'acord amb els seus

interessos per diferents punts de la geografia espanyola, sinó que,
a més a més, tenen situada la seva seu social en un altre punt.

Teninten compte que les fonts fonamentals utilitzades per a
l'obtenció d'aquests fluxos—el Registre de Caixa del Banc d'Es
panya (amb les dades del qual s'elabora la balança de paga
ments) i les publicacions periòdiques dels expedients d'autoritza
ció o verificació presentats davant la Direcció General de
Transaccions Exteriors— disposen delNIF com a variable amb
contingut espacial en relació amb les empreses, es planteja un

problema important: si la regionalització només és possible a par
tir delNIF, el tractament espacial dels fluxos s'efectua en relació
amb l'emplaçament geogràfic de les seus. En conseqüència, es
primen aquelles províncies que, comMadrid, concentren els do
micilis socials de moltes empreses grans, amb independència del
lloc on aquestes duguin a terme l'activitat productiva, i s'infrava
loren aquelles en les quals es localitzen els centres d'activitat
però no disposen de les seusi.

Per tal de solucionar aquestproblema hem volgut, en aquest
treball, analitzar els fluxos corresponents a empreses amb activi
tat a Catalunya però amb la seu social fora delPrincipat.
Els obstacles han estat importants per la manca tant d'un cens

d'establiments, sobretot per als sectors secundari i terciari, com
d'un cens de societats o empreses. La metodologia seguida ha es

tat la de seleccionar tots aquells centres d'activitat a Catalunya,
considerant coma tals els que paguen aquí la seva llicència fiscal,
però amb seu social fora del Principat.

Atès l'elevat nombre d'establiments existents a Catalunya amb
seu social fora del Principat, el criteri de selecció, no disposant
d'una altra variable significativa com ho seria el volum de negoci,
ha estat el nombre de treballadors.

El col•lectiu que ha servit de base per a l'obtenció dels fluxos
exteriors analitzats en el present treball ha estat el conjunt de to
tes les empreses amb més de 100 treballadors localitzades a Cata
lunya, però amb la seu social en qualsevol província espanyola no

catalana2. El període analitzat comprèn els anys 1985-1989.

Balança tecnològica

1. Introducció

La revolució tecnològica que el mónviu no és equiparable a

cap de les transformacions esdevingudes en el passat, ni en quali
tat ni en quantitatni, sobretot, en rapidesa. Espanya ha viscut
fins fa poc temps al marge dels corrents més avançats. L'arrenca
da de la indústria espanyola en els anys seixanta iprimers setanta
es va basar, fonamentalment, en la utilització de tecnologia es
trangera, fet que va generar una hipoteca de dependència sobre
els nostres sistemes productius de conseqüències difícils de calcu
lar.

Des de fa pocs anys, la societat espanyola, tant en les seves ins
titucions públiques comprivades, és plenament conscient de la
gravetat de la situació. Aquesta inquietud, perceptible en àmbits
molt diferents pot, si és adequadament ajudada i fomentada, fer
sortir el país de la seva penúria tecnològica.

En aquesta part del treball, s'analitzen els fluxos d'ingressos i

pagaments que ha realitzat aquest collectiu d'empreses en el pe
ríode 1985-1989pels codis 0100 (Assistència Tècnica) i 0104 (Pa
tents, dissenys i marques). Tanmateix, aquesta anàlisi només re
flecteix una part de la situació tecnològica de les empreses, ja que
uns altres moviments tecnològics importants apareixen recollits
en altres rúbriques de la balança de pagaments.

Efectivament, unaempresa que desitgimillorar el seu nivell
tecnològic té, en principi, dues opcions alternatives o comple
mentàries: realitzar investigació pròpia, o bé adquirir la tecnolo
gia a tercers.

En el primer cas l'empresa ha d'embarcar-se en un procés
d'R + D, laqual cosa implica dedicar recursos humans i finan
cers a una activitat arriscada i insegura, ja que els resultats són in
certs. En conseqüència, haurà de retardar laposada en pràctica
d'aquests resultats, si és que sen'arriben a produir, però mantin
drà la seva indepèndencia futura i, a més, posteriorment podrà
obtenir una remuneració si els ven. En el segon cas, si opta per
adquirir-los a tercers, haurà de pagar-ne un preu i d'acceptar una
sèrie de condicions, però podrà iniciar immediatament la produc
ció. Aquest camí ésmés ràpid i menys incert.

Quan la tecnologia no és produïdapel seu propi usuari, sinó
que aquest acudeix a adquirir-la a tercers, és generalment accep
tat que hi ha tres mecanismes possibles de transmissió:

• El primer mecanisme és la Importació deproductes. L'adquisi
ció de béns, siguin d'equip, de consum oplantes clau en mà,
suposa intercanvi de tecnologia en lamesura en què se n'hi
hagi incorporat i, al seu torn, hi haurà transferència quan el
país adquirent tingui prou capacitat per reproduir aquests béns
o d'altres que incorporin una tecnologia similar.

• El segon mecanisme és la Inversió Directa. La tecnologia pot
ser aportada al capital de la societat, normalment sota la forma
de patents o marques. També pot existir,per part de la inver
sora, una cessió de tecnologia de forma no expressa i no empa
rada per un títol legal. En tots dos casos a la inversora li és re
munerada la tecnologia aportada a través dels dividends que
rep.

• El tercermecanisme són els Contractes, en els quals podem
distingir tres tipus de prestacions:

a) adquisició de tecnologia (compra d'unapatent, un disseny
o model industrial, o una marca);

b) cessió d'ús de la tecnologia, que no implica un canvi de titu
laritat sinó la possibilitat d'explotar-la temporalment;

c) assistència tècnica relacionada o no amb l'adquisició o ces

sió d'ús.

1. En elstreballs publicats sobre inversions estrangeres a Catalunya, la font dels quals són
els expedients d'autoritzacions o verificacions que es presenten a la Direcció General de
Transaccions Exteriors i queaquest organisme publicaperiòdicament, es consideren empre
ses de Catalunya aquelles que tenen unNIF corresponent a Catalunya, amb la qual cosaco
meten doserrors: a) incloure fluxos d'empresesqueno tenen centre d'activitat aCatalunya i
que, fins i tot, hantraslladat el domicili social aMadrid sense modificarel seuNIF;b) no in
cloure elsfluxos exteriors d'aquelles empreses que tenen un centred'activitat de relativa im
portància a Catalunya però la seu social fora del Principat.
2. Agraïm l'ajut prestatpel Departament d'Estadísticade la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona ipel Departament de Treball de laGeneralitat de Catalunya per a
l'obtenció d'aquestcoIlectiu d'empreses.
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Assistència Tècnica a Catalunya
IngressosPagaments

Anys Dòlars PTA Constants (1985) Dòlars PTA Constants (1985)
atuni~mmeiremmliffliiimill1.1~ 111~

1985 17.621,8 100 2.996.084,0 100 4.200,0 100 714.106,0 100

1986 35.891,5 204 5.979.872,9 166 4.041,6 96 560.781,1 79

1987 41.789,2 237 5.072.723,6 169 7.021,0 167 852.781,1 119

1988 50.562,8 287 5.592.681,0 187 3.858,4 92 424.341,3 59

1989 44.441,6 252 4.797.791,5 160 9.845,1 234 1.048.471,9 147

És evident que els tres mecanismes poden resultar complemen
taris o substitutius, tant des del punt de vista del qui cedeix com
del qui adquireix la tecnologia. En la decisió influiran diverses
variables, com ara el caràctermés o menys obsolet de la tecnolo
gia en qüestió, la legislació, la grandària del país receptor, l'inte
rès del propietari per mantenir el seu poder demonopoli, el ni
vell de qualitat dels productes elaborats amb la seva tecnologia,
etcètera.

En síntesi, una empresa té diverses opcions, alternatives o

complementàries per dur a termeel seu procés productiu amb re
lació als inputs tecnològics que pensa utilitzar: o bé produir la
seva pròpia tecnologia mitjançant un procés permanent d'R + D,
o bé adquirir tecnologia a tercers (incorporada o no incorpora
da).

Si bé a nivell mundial les xifres d'intercanvis tecnològics que es

duen a terme permitjà de la primera d'aquestes vies són sensi
blement més rellevants en volum que les de la segona, aquesta
darrera ha de ser especialment considerada. En primer lloc, per
què ésmés fàcil demesurar; segon, perquè és el mecanisme mit
jançant el qual es pot produir una veritable transferència de tec

nologia, és a dir un augment de la capacitat de saber fer del
receptor; i, finalment, perquè és un excellent indicador del nivell
de desenvolupament d'un país i, molt especialment, de les seves

potencialitats futures. No cal dir que avui dia la capacitat tecno
lògicaés l'actiu fonamental que posseeixen les empreses, el seu
principal avantatge competitiu en el mercat, tant nacional com
internacional.

2. Pagamentsper Assistència Tècnica

2.1. Introducció

En la Circular 248 de l'extint Institut Espanyol de Moneda Es
trangera, de 7 d'agost de 1968, que definia els codis estadístics no
corresponents a mercaderies a efectes de l'elaboració de la balan
ça de pagaments, s'hi incloïa, entre d'altres, el concepte d'Assis
tència Tècnica expressat de la forma següent:

• Codi 0100 (a) Assistència Tècnica: Assistència relativa a la

producciói distribució de béns i serveis en tots els seus graus,
subministrada durant un període establert en funció de l'objec
te particular d'aquesta assistència i comprenent, per exemple,
consultes i desplaçaments d'experts, preparació de plans i dis
senys de caràcter tècnic, controls de fabricació, estudis de mer
cat, així com formació de personal.
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L'any 1984, una nova Circular del Banc d'Espanya (28/84 de 31
de juliol) definidora de codis estadístics va substituir la de l'antic
IEME. La principal novetat introduïda en aquesta nova Circular
—desenvolupada en laCircular 32/85 (BOE 13-4-88)— és la se

paració de l'antic codi d'Assistència Tècnica en tres nous codis:

• 010301 - Assistència Tècnica Industrial: Assistència tècnica de
caràcter industrial relativa a la producció i distribució de béns i
serveis en tots els seus graus, subministrada durant un període
establert en funció de l'objectiu particular d'aquesta assistèn
cia. Drets de reproducció iexplotació de pel.lícules, discs o

cintes de vídeo de contingut científic o tècnic.

• 010302 - Assistència Tècnica no Industrial: Assistència tècnica
el contingut de la qual no sigui de caràcter estrictament tècni
co-industrial, relativa a ladistribució de béns i serveis en tots

els seus graus, amb iguals requisits que els indicats per al codi
estadístic 010301.

• 010303 - Formació de Personal: Despeses efectuades per em
preses residents coma conseqüència de la formació del seu
propi personal, i ingressos percebuts per residents com a con

seqüència de la formació de personal estranger.

Es pretén segregar del concepte de tecnologia, vigent fins a

1985, prestacions que realment no en són, com ara un estudi de
mercat o un servei d'auditoria, englobant-les sota el concepte
d'Assistència Tècnica no Industrial i donant-los un tractament

administratiu més ràpid i senzill. Atès que la nova codificació no

més començà a funcionar a partir de 1986, per al període 1985-
1989 hem reunit els tres codis en un de sol —Assistència Tècni
ca— a fi que els resultats obtinguts siguin homologables amb els
anteriors treballs realitzats.

2.2. Anàlisiglobal

Els pagaments per Assistència Tècnica duts a terme pel col.lec
tiu d'empreses amb seu, lamajoria, a Madrid, però amb activitat
productiva de relativa importància a Catalunya han registrat, en
el conjunt del període 1985-1989 una tendència general creixent
—per bé que amb un fort increment, aparentment conjuntural,
l'any 1988—, i han passat de 17,6milions de dòlars el 1985 a 44,4
milions de dòlars el 1989, amb una taxa mitjana acumulativa del
15 per cent en pessetes nominals i del 12,5 per cent en pessetes
constants de 1975.

Aquest creixement dels pagaments, expressat en relació als ín
dexs assolits el 1989, ha estat similar a l'experimentat pels paga
ments de les empreses amb seu social a Catalunya les taxes de
creixement acumulatiu de les quals han estat, en el mateixperío
de, de115,2per cent en pessetes corrents i del 12,7 per cent en
pessetes constants.Tanmateix, la dinàmica anual de tots dos flu
xos registra comportaments diferenciats.



2.3. Concentració empresarial

El total dels pagaments per Assistència Tècnica ha estat realit
zat anualment per una mitjana de 48 empreses.No obstant, el 80
per cent d'aquests pagaments l'han efectuat únicament unamitja
na de 6 empreses, i més del 60 per cent dues empreses: Sociedad
Española de Automóviles de Turismo (SEAT), amb més de
20.000 treballadors a Barcelona, i Compañía Telefónica Nacional
de España, amb gairebé 9.000 treballadors.

2.4. Comportament espacial

En la seva distribució per països, els pagaments, com era lògic
esperar, s'han dirigit, gairebé en el 90 per cent, a la Comunitat
Econòmica Europea i, dins la Comunitat, s'han distribuït bàsica
ment entre cinc països.

Àrees
Mitjana percentual

1985-1989

CEE
Suïssa
EUA

Altres

87,6
2,1
7,2
3,1

Països comunitaris
Mitjana percentual

1985-1989

R.F. d'Alemanya 37,9
Itàlia 19,5
França 18,1
Regne Unit 11,7
Bèlgica 10,6
Altres 2,2

3. IngressosperAssistència Tècnica

3.1. Anàlisiglobal

Els ingressos per Assistència Tècnica generats per aquest con
junt d'empreses han estat molt reduïts i amb comportaments
erràtics al llarg del període, de manera que resulta impossible
parlar de tendències o de taxes mitjanes de creixement o decrei
xement. El que es fa palès és que aquestes empreses, entre les
quals es troben algunes de les més importants d'Espanya pel seu
volum de facturació, tampoc no tenen una política tecnològica
agressiva en front de l'exterior.

La taxa de cobertura tecnològica per al capítol d'Assistència
Tècnica ha sofert, en aquests darrers anys, un deteriorament pro
gressiu ja que ha passat de gairebé el 24 per cent de11985 a sola
ment el 7,6 per cent el 1988. Toti que l'any 1989 aconsegueix una
certa recuperació, la taxa de cobertura d'aquestes grans empreses
és inferior a l'assolida pel collectiu total del país. El dèficit tec
nològic no és un problema tan sols de les petites empreses.

3.2. Concentració empresarial

Talcoms'esdevenia amb els pagaments, els ingressos també
estan concentrats en molt poques empreses. Mentre que la totali
tat dels ingressos són generats per unamitjana de vint-i-cinc em
preses, el 80 per cent són generats per cinc i el 60 per cent només
per tres.

L'anàlisi de les empreses generadores dels ingressos evidencia
un fet important. Aquelles que realitzen pagaments importants a

l'exterior per importació de serveis d'Assistència Tècnica no són
—tret de rares excepcions— les que generen ingressos pel mateix
concepte. Si lagran dimensió és condició necessària per tenir una
balança tecnològica comamínim equilibrada, a nivell espanyol
tal cosa no es compleix. Ni SEAT,ni Compañía Telefónica Na
cional de España, ni Unión de Explosivos de Río Tinto, ni

ni Procter and Gamble no són capaces, no ja de generar
recursos per al conjunt de l'economia, sinó de generar prou re
cursos per cobrir els pagaments que realitzen.

3.3. Comportament espacial

Des del punt de vista espacial, mentre que els pagaments es di
rigeixen en un 90 per cent a laComunitat Econòmica Europea,
els ingressos estan més repartits internacionalment o, potser més
exactament, tenen un origen concentrat. Les àrees de procedèn
cia van ser:

Àrees
Mitjana percentual

1985-1989

CEE 50,9
Resta d'Europa 26,3
Iberoamèrica 7,1
Estats Units 9,4
Japó 4,2
Suïssa 2,1

La forta dependència tecnològica es produeix, per tant, amb la
Comunitat Econòmica Europea, a la qual van ser enviats en
aquests cinc anys 167 milions de dòlars i de laqual es van rebre
17 milions. Una taxa de cobertura del 10 per cent.

Dins la Comunitat, els ingressos procedeixen habitualment i
majoritàriament de la República Federal d'Alemanya, amb una

mitjana del 68 per cent ocasionalment imarginalment d'altres
països: França, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia.

Països comunitaris
Mitjana percentual

1985-1989

RFA 68,1
Bèlgica-Luxemburg3 17,5
França 6,3
Irlanda 3,1
Itàlia 2,2
Països Baixos 1,7
Regne Unit 1,1

3. La mitjana percentual de Bèlgica-Luxemburg s'eleva considerablement com a conse

qüència de l'atípic percentatge assolit l'any 1989. Sense comptar els ingressos corresponents a
aquell any, lamitjana percentual de Bèlgica-Luxemburg seria únicament del 6,4percent,
mentre quela de la R.F.d'Alemanya arribaria al 79,3 per cent.
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Patents, dissenys i marques a Catalunya
Pagaments Ingressos

Anys Dòlars PTA Constants (1985) Dòlars PTAConstants (1985)

1985 40.235,6 100 6.840.871,0 100 377,0 100 64.104,0 100
1986 37.074,7 92 5.144.033,1 75 405,1 108 56.218,4 88
1987 48.542,8 121 5.892.529,7 86 386,0 102 46.868,7 73
1988 91.707,8 228 10.257.393,4 150 410,0 109 45.727,4 71

1989 94.268,6 234 10.220.233,1 149 247,3 66 26.383,6 41

Nota: Com adeflactor, hom ha aplicat l'índex general de preus industrials publicatpel Banc d'Espanya. Boletín Estadístico del Bancode España.

4. Pagaments per Patents, dissenys i marques

4.1. Introducció

Els contractes de cessió de drets i concessió de llicències per a
patents i transmissió de know-how afecten a inversions defensa
des per patents i coneixements tècnics, dissenys, normes, etc.,
acumulats i conservats sota secret i propietat de les empreses que
els controlen.

En la ja esmentada Circular 248 de l'extint IEME es definia el
concepte de Patents, dissenys i marques de lamanera següent:

• Codi 0104 (a) - Patents, dissenys i marques: cessió o adquisició
de drets de patents, dissenys i marques de fàbrica o invents,
protegits o no, i les despeses de registre per aquests conceptes.

Com es pot observar, en ladefinició del codi de patents s'in
clouen la cessió d'ús i les despeses de registre, és a dir,un dòlar
que entra a Espanya per aquest concepte pot correspondre tant a

venda de tecnologia com a les despeses que cal efectuar per ins
criure unapatent estrangera en el Registre de la Propietat Indus
trial Espanyol. La Circular 28/84 del Banc d'Espanya separa l'an
tic codi en dos:

• Codi 010502 - Patents, dissenys, marques de fàbrica i invents.

• Codi 010503 - Despeses de registre de Patents i marques.

S'ha hagut d'homogeneïtzar la informació agregant, ambdós
codis per fer-la comparable amb anteriors treballs, partint del fet
que, en aquest cas, els resultats obtinguts per l'un o l'altre proce
diment no s'alteren.
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4.2. Anàlisi global

Les empreses seleccionades han tramès a l'exterior, en aquests
cinc anys i en concepte de pagaments, uns 312 milions de dòlars,
aproximadament 38.300milions de pessetes constants de 1985.

El 1988, els pagaments per aquestconcepte van experimentar
un creixement espectacular respecte a la que havia estat la seva

conducta general. Es van duplicar en relació amb els de 1987 així
com en relació amb els pagaments per Assistència Tècnica. El
1988, aquest col-lectiu d'empreses va pagar, segons les nostres da
des, 92 milions de dòlars —poc més de 10.000 milions de pesse
tes— per Patents, dissenys i marques. L'any 1989 esmantenen els
nivells de pagaments de 1988.

En aquesta rúbrica, el comportament d'aquest col-lectiu d'em
preses presenta dissimilituds amb les del conjunt de l'Estat i amb
les que tenen seu social a Catalunya, ja que els seus pagaments
per Patents, dissenys i marques no són solament tan importants
com els pagaments per Assistència Tècnica, sinó fins i tot molt
superiors. Les empreses amb forta presència de capital estranger
registren sortides molt importants de recursos a l'exterior per les
rúbriques tecnològiques.

4.3. Concentració empresarial

Com s'esdevenia amb els pagaments per AssistènciaTècnica,
aquí també resulta difícil i inadequat parlar del col-lectiu d'em
preses seleccionades, perquè segons la informació disponible, no
més n'hi ha una trentena que efectuen pagaments per Patents,
dissenys i marques.

El 1989, tot i que 41 empreses van figurar coma trametents a

l'exterior de 10.200 milions de pessetes en concepte de paga
ments per Patents, dissenys imarques, el 80 per cent va ser a
càrrec de 7 empreses, i tan sols 3 van pagar 6.693 milions de pes
setes,més de 2.200 milions adascuna.

4.4. Comportament espacial

Des del punt de vista de destinació, els pagaments es dirigeixen
majoritàriament a la Comunitat Econòmica Europea, la qual en
rep un percentatge elevat. Els EstatsUnits tenen un paper im
portant però secundari. La mitjana percentual dels cinc anys per
a totes dues àrees ha estat un 68,4 per cent per la CEE i un 23,7
pels Estats Units.



Dins laCEE, la RepúblicaFederal d'Alemanya i França han
estat els països que han rebut lamajor part d'aquests recursos. El
Regne Unit, que el 1985 i el 1986 ocupava posicions importants,
fins i tot superiors a les franceses, passa a ocupar posicions margi
nals el 1987 i 1988; els seus recursos són absorbits per Alemanya i
França. Alemanya es transforma en el nostre primer subministra
dor tecnològic.

5. Ingressosper Patents, dissenys i marques

5.1. Anàlisi global

Si els ingressos per Assistència Tècnica resultaven inaccepta
bles per a un col-lectiu d'empreses que inclou algunes de les més
importants d'Espanya, els corresponents al capítol de Patents,
dissenys i marques encara són més inacceptables: en aquests cinc
anys han rebut per aquest concepte menys de 2 milions de dòlars,
però n'han pagat 312 milions de dòlars, el que significa una taxa

de cobertura del 0,6 per cent.

Si la situació tecnològica que registra la balança de Patents,
dissenys i marques per al conjunt de les empreses espanyoles i de
les domiciliades a Catalunya és alarmant, la que reflecteixen les
dades anteriors no admet qualificatius.

5.2. Concentració empresarial

Aquests ingressos són generats per un nombre molt reduït
d'empreses, ja que, encara que la totalitat correspon, cada any,
aproximadament a deu empreses, el 80 per cent és obtingut per
dues, i el 60 per cent per una solament. Lamajoria de les empre
ses no genera cap tipus d'ingrésper Patents, dissenys i marques.
Si analitzem la relació de les empreses que han obtingut els re

cursos esmentats per exportació de tecnologia, descobrim nova

ment la dissociació existent entre les que trameten recursos per
pagaments i les que els reben per exportació de tecnologia, de
manera que, per a moltes empreses espanyoles importants amb
forta presència de capital estranger, la cobertura tecnològica és
nul-la.

5.3. Comportament espacial

Segons les dades del Registre de Caixa del Banc d'Espanya, els
ingressos provenen majoritàriament dels Estats Units i de la
CEE amb una mitjana pel període 1985-1989 d'un 48 per cent i
d'un 23 per cent respectivament.

Tanmateix, hem de prendre amb preocupació l'origen d'a
quests percentatges, segons els quals sembla que la nostra expor
tació de tecnologia ésmajoritària als Estats Units. Com a resultat
de les restrictives polítiques de control de canvis imposades en els

països iberoamericans per evitar la sortida de divises, les empre
ses han obert comptes als Estats Units, mitjançant els quals rea
litzen els pagaments a Espanya.

Dins la Comunitat Econòmica Europea, el país que destaca
per la quantia i continuïtat dels seus pagaments és França, men
tre que els altres o bé han proporcionat pagaments pràcticament
nuls fins al 1988—Alemanya registra un canvi important el
1989— o només en anys aillats coms'esdevé en el cas de Bèlgica i
els Països Baixos.

En síntesi, els ingressos procedeixen, per tant, majoritària
ment, dels Estats Units iFrança, mentre que els pagaments es di
rigeixen a Alemanya, Estats Units i França.

En síntesi, la balança tecnològica (ingressos-pagaments per As
sistència Tècnica i Patents, dissenys i marques) d'aquest col-lectiu
d'empreses ha estat, en tots aquests anys, fortament deficitària.
La taxa de cobertura assoleix unamitjana per al conjunt del pe
ríode del 6,4 per cent.

Les empreses espanyoles més importants només han aconse

guit generar 6 dòlars d'ingressos per cada 100 que n'han pagat.
La presència, per tant, del capital estranger no sembla equilibrar
les seves deficiències tecnològiques.

Per països, considerant únicament aquells als quals s'han diri
git la majoria dels pagaments i d'on han procedit lamajoria dels
ingressos, la situació també és fortament asimètrica. La màxima
taxa de cobertura, que s'aconsegueix amb Alemanya, és única
ment del 6 per cent, mentre que França a penes supera per
cent. En aquests quatre anys, els pagaments totals a França (per
aquest conjunt d'empreses) han estat de gairebé 2.000 milions de
pessetes constants de 1985, i només s'han obtingut uns ingressos
de 21 milions.

La posició tecnològica de les empreses espanyoles, en qualse
vol dels nivells d'anàlisi efectuats, resulta fortament preocupant,
ja que no sols constitueix un drenatge creixent de recursos, sinó
una forta limitació a la capacitat exportadora.
III. Inversions directes

1. Concepte d'Inversions Directes segons l'actual
normativa legal

La regulació actual relativa a les inversions estrangeres a Espa
nya es recull en un succint cos regulador posterior a l'entrada
d'Espanya a la CEE, en elqual s'ha anat plasmant l'objectiu har
monitzat derivat del Tractat d'Adhesió. Aquestes disposicions
són:

• Reial Decret Legislatiu 1265/1986, de 27 de juny, sobre inver
sions estrangeres a Espanya.

• Reial Decret 2077/1986, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el

reglament relatiu a les inversions estrangeres a Espanya.

La normativa anterior a 1986, en el seu redactat original, defi
nia les «Inversions Directes» com tota participació en societats
que no tingui la consideració d'«Inversions de Cartera». La nor
ma definia les primeres, excloent de tal definició les que formes
sin part de les segones. El criteri bàsic de distinció entre un tipus i
l'altre era la seva cotització (cartera) o no cotització (directes) en
Borsa.

111



Inversions directes a Catalunya
Pagaments

Ingressos
Per liquidació Per rendes

Dòlars PTAConstants (1985) Dòlars PTA Constants (1985) Dòlars PTA Constants (1985)
_ ememmewuriiimeffirBiniriu~ 1111~1~1~111

1985 41.008,7 100 6.972.329,0 100 330,9 100 56.270,0 100 22.707,8 100 3.860.782,0 100

1986 511.388,8 1.247 70.953.901,8 1.026 620,5 187 86.104,5 153 50.213,0 221 6.955.938,2 180

1987 160.053,9 390 19.428.638,3 279 24.838,3 7.506 3.015.073,0 5.358 190.356,3 838 23.106.995,6 599

1988 338.924,5 826 37.125.362,8 532 333,0 100 37.512,9 67 183.331,3 807 20.051.846,6 519
1989 302.172,0 737 31.400.618,0 450 41.568,4 12,562 4.417.281,7 7.850 240.238,3 1.058 26.013.088,8 674

Nota: Com a deflactor,hom ha aplicat l'índex general de preus industri ils publicat pel Bancd'Espanya. Boletín Estadístico del Banco de España.

Per tal d'aclarirmés la situació i establir un paràmetre més
simple i clar, la normativa de l'any 1986 intenta donar-li una
orientaciómés pràctica i establir coma distinció entre tots dos ti
pus d'inversió —directa i de cartera— el control efectiu de la ges
tió de la societat. Aquesta normativa entén com a inversió direc
ta aquella que permet a l'inversor lapossibilitat de controlar o
exercir la influència efectiva en la gestió de lapersona jurídica,
mentre que deixa dins el segon tipus d'inversió, la de cartera,
aquelles que només pretenguin una rendibilitat del capital inver
tit, sense la possibilitat de control esmentada.

Segons el Reglament que desenvolupa la Llei, té consideració
d'«Inversió Directa» aquella participació que sigui superior al 20
per cent del capital d'una societat espanyola. Segons el Regla
ment, a partird'aquest percentatge ja es permet a l'inversor es
tranger exercir la influència efectiva en lagestió o control de la
societat.

Al seu torn, la Circular 28/1984, de 31 de juliol, del Banc d'Es
panya, defineix les Inversions Directes, recollides en el codi esta
dístic 14.00.01 com:

• Participacions estrangeres a Espanya que, de conformitat amb
les normes reguladores, tinguin la consideració d'«Inversions
Directes», comara participacions en el capital de societats, re
presentat per accions; participacions en el capital de societats
que no estigui representat per accions; i dotacions de sucursals
i establiments.
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2. Ingressos per Inversions Directes

2.1. Anàlisi global

Els ingressos per inversions directes en aquest col.lectiu d'em
preses no han tingut una pauta continuada al llarg d'aquests cinc
anys. Al contrari, les oscil.lacions han estat la tònica general, de
manera que la seva evolució adopta la típica gràfica de dents de
serra. Malgrat tot, es posa de manifest la forta expansió registra
da en els ingressos rebuts per aquestes empreses, tot i que, com
hem dit, les alteracions experimentades any rere any han estat

molt intenses.

2.2. Concentració empresarial

Tanmateix,parlar de les inversions directes del grup resulta, si
més no, paradoxal, ja que del més d'un centenar d'empreses que
el componen, només una vintena són les que han rebut la totali
tat dels ingressos.

D'altra banda, encara que la totalitat recau sobre una vintena
d'empreses, el grau de concentració resultamés elevat si tenim
en compte que el 80 per cent dels ingressos ha estat rebut per
una mitjana de 3 empreses,mentre que el 60 per cent a penes
arriba a 2 empreses.

Si contemplem conjuntament el nombre d'empreses i el volum
de recursos tenim que, l'any 1986, els 511milions de dòlars que
van arribar coma ingressos—uns 72.000 milions de pessetes— es

van distribuir entre dinou empreses, però de forma molt desigual
perquè el 60 per cent—43.000 milions— va anar a parar a una
sola empresa de forta implantació a Catalunya. Així, doncs, les
inversions estrangeres en aquesta comunitat resultarien incre
mentades l'any 1986 en 300 milions de dòlars, coma mínim, cosa
que modificaria de forma important no sols el volum total d'in
versions, sinó la seva participació en el conjunt total de l'Estat.

L'any 1988 passa el mateix. El 80 per cent dels 339 milions de
dòlars que arriben teòricament al collectiu com a inversions di
rectes van anar a parar únicament a tres empreses, una—la ma

teixa que l'any 1986— va rebre 237 milions de dòlars, xifra que
alteraria considerablement els resultats globals de la balança de

capitals de Catalunya donats oficialment o, si més no, serviria per
compensar lapèrdua dels recursos que, atribuïts pel NIF a Cata
lunya, no poden —en la seva totalitat— ser considerats com a

tals4.

El 1989, el 80 per cent dels 302 milions de dòlars van anar a pa
rar a 24 empreses, una de les quals va rebre el 60 per cent d'a
quests ingressos, una mica més de 18.800 milions de pessetes.



2.3. Comportament espacial
De quins països provenen aquestes inversions directes? Les

participacions percentuals dels valors acumulats a preus cons

tants per a les diferents àrees en aquests cinc anys fan palès el pes
que han representat les inversions procedents de laComunitat
Econòmica Europea, ja que suposen el 83 per cent de tots els re
cursos procedents de l'exterior.

Àrees
Mitjana percentual

Valors acumulats (1985-1989)

CEE 79,4
Suïssa 5,6
EUA 7,8
Japó 2,3
Resta 4,9

Països comunitaris
Mitjanapercentual

Valors acumulats (1985-1989)

França 10,0
Bèlgica 4,2
P. Baixos 11,4
R.F. d'Alemanya 67,5
Itàlia 3,8

Dins laComunitat, per bé que les inversions estan menys con

centrades que a escala internacional, els percentatges correspo
nents als valors acumulats en pessetes constants evidencien la im
portància dels recursos procedents d'Alemanya, el 67,5 per cent
de les inversions comunitàries, seguits a gran distància pels pro
cedents dels PaïsosBaixos.

3. Pagamentsper liquidació d'Inversions Directes

3.1. Anàlisi global

Els pagaments a l'exterior per liquidació d'inversions directes
han estat en aquest collectiu —11evat de 1987 i 1989— molt re
duïts, i no han arribat a per cent, la qual cosa contrasta amb el
nivell de les desinversionsper al conjunt de les empreses catala
nes, que ha representat el 21 per cent de les inversions.

Es pot dir que, en aquest grup d'empreses, les vendes de parti
cipació estrangera han estat pràcticament nul.les i que, coma

conseqüència d'això, tampoc no s'ha produït una sortida de re
cursos per plus-vàlues generades ja que haurien engruixit les xi
fres de desinversions.

3.2. Concentració empresarial

Si el volum de recursos pagats per liquidació d'inversions ha
estat escàs, també ho ha estat el nombre d'empreses sobre les
quals han recaigut aquestes sortides de capital que no signifi
quen, com hem repetit en altres ocasions, descapitalització d'em

preses, sinó vendes per part d'inversors estrangers a uns altres in
versorsestrangers o a grups espanyols d'una part de la seva
participació en empreses espanyoles, amb la qual cosa recuperen
en gran mesura —comen el cas del Japó, el 1987— una part dels
recursos inicials aportats.

El total dels pagaments per liquidació d'inversions directes ha
recaigut sobre una mitjana—amb grans variacions— de set em

preses, la qual cosa significa que cadascuna d'elles a penes ha pa
gat 20milions de pessetes. Tanmateix, comen apartats anteriors,
aquest grup encara ésmés reduït si ens aturem en percentatges
inferiors al 100 per cent.

El 80 per cent de les desinversions ha recaigut en una sola em
presa, elque ja implica uns volums de pagaments bastant impor
tants. El 1987, aquesta desinversió va correspondre majoritària
ment (2.500 milions de pessetes) a una empresa amb forta

presència a Catalunya dins el sector farmacèutic.

L'any 1989, el 70 per cent de pagaments a l'exterior per liqui
dació d'inversions directes també va ser tramès per una sola em

presa. Es pot dir que, tant pel volum de recursos que surten a

l'exterior per aquesta rúbrica de la balança de pagaments com
pel nombre d'empreses afectades, el capital estranger que arriba
a les empreses espanyoles i catalanes té un comportament estruc
tural. Per tant, ve aquí a quedar-se, cosa que resulta altament im
portant per a l'economia espanyola i catalana, ja que és necessari
comptar amb les estratègies productives i globalitzadores d'a
questes empreses que, per la seva grandària, poden constituir un
bon elementmotor i reestructurador del conjunt de l'aparell pro
ductiu.

3.3. Comportament espacial

Des del punt de vista espacial, resulta impossible establir ten
dències generals perquè, comhem exposat, les desinversions són,
bàsicament, cada any, acció d'una empresa, i és aquesta empresa
la que estableix majoritàriament la destinació geogràfica dels re
cursos.Així, el 1989, els més de 4.400 milions pagats per liquida
ció d'inversions van ser tramesos en la seva totalitat a dos països,
Suïssa i els Països Baixos.

4. Ens estem referint a les fortes inversions rebudes l'any 1988 peruna empresa amb NIF a

Catalunya (Barcelona), d'activitat financera i immobiliària a Catalunya,però que, segons la
informacióobtinguda del Registred'Entitats Jurídiques,ha traslladat la sevaseu a Madrid.
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4. Pagamentsper rendes d'Inversions Directes

4.1. Anàlisi global

Mentre els pagaments per liquidació d'inversions directes eren
molt exigus, els corresponents a rendes són molt més importants,
sobretot en el trienni 1987-1989, en què han estat superiors a

20.000 milions de pessetes anuals. S'ha passat d'unes sortides de
recursos per aquest concepte de 3.800 milions de pessetes l'any
1985 a més de 26.000 milions de pessetes el 1989, amb una taxa

mitjana acumulativa de creixement del 64,7 per cent en pessetes
corrents i del 61,1 per cent en pessetes constants.

Els pagaments a l'exterior per rendes d'inversions directes no
expressen, ni pretenen expressar, com hem advertit reiterada
ment, la rendibilitat dels capitals estrangers que participen en

empreses espanyoles, però sí que són un bon exponent de l'estra
tègia que despleguen les empreses estrangeres. Indiquen sobre
tot,quin pot seren el futur el drenatge de recursos. En el periode
analitzat, els pagaments a l'exterior per rendes d'inversions direc
tes han representat percentatges de més del 50 per cent d'aques
tes inversions.

El 1989 els pagaments a l'exterior per rendes d'inversions di
rectes han estat el 80 per cent dels ingressos per inversions.

Tanmateix,convé tenir en compte un fet important: el tracta
ment que laDirecció General de TransaccionsExteriors aplica a

les rendes d'inversions directes no distribuïdes aplicades a am

pliacions de capital. Per a aquestes rendes que, en realitat, no han
sortit del país, es procedeix a una doble imputació comptable.
D'una banda, es consideren fluxos de rendes pagades a l'exterior
—es comptabilitzen com a sortides—, però, d'una altra banda,
aquest flux es compensa amb un altred'entrada, comptabilitzant
lo com a ingressos en inversions directes. L'objectiu és donar una
versió més realista del volum general de rendes generades.

Qualsevol dels dos mètodes evidencia que els volums de ren
des pagades a l'exterior representen percentatges molt crescuts
dels ingressos per inversions, demanera que l'impacte d'aquestes
inversions sobre la balança de pagaments queda enormement es

morteït.

Si s'al.ludeix reiteradament al paper de les inversions directes
per anul.lar els efectes dels desequilibris per compte corrent, cal
considerar no sols la dinàmica dels fluxos d'entrada, sinó també
la dels de sortida, i veure que aquestes rúbriques de sortida estan

representant percentatges molt importants dels fluxos d'entrada,
l'impacte dels quals no es detecta clarament perquè se situen en

subbalances diferents dins de la balança de pagaments. Si el país
no aconsegueix atreure, pels seus avantatges comparatius, l'in
versor estranger no especulatiu, ens podem trobar davant una si
tuació insostenible en laqual s'incrementen el dèficit comercial i
altres dèficits derivats d'anteriors inversions, com ara les liquida
cions d'inversions, els pagaments per rendes d'inversions i els
corresponents a la balança tecnològica.
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4.2. Concentració empresarial
Toti que el total dels pagaments ha estat efectuat per unes 30

empreses, aquests estan moltmés concentrats, ja que el 60 per
cent—en els dos darrers anys— ha correspost tan sols a dues em
preses, i el 80 per cent només a cinc.

Per consegüent, cada empresa de les que han efectuat els paga
ments ha despès—en el cas del 60 per cent—més de 70 milions
de dòlars.

Els recursos que surten a l'exterior, tant en l'un com en l'altre
col.lectiu d'empreses, sota les rúbriques de desinversions i ren
des, estan produïts per un nombre molt reduït de firmes, l'anàlisi
singularitzada de les quals convé dur a terme perquè no es pot
generalitzar a totes les multinacionals amb implantació a Espa
nya, sinó a unes empreses determinades en unes activitats deter
minades, precisament no productives.

4.3. Comportament espacial

La destinació geogràfica d'aquests recursos ha estat preferent
mentla Comunitat Econòmica Europea, com es desprèn tant
dels valors mitjans —un 62,5 per cent— comdels valors acumu
lats—un 63,3 per cent— en pessetes constants— en els anys del
període analitzat.

Dins laComunitat aquests pagaments es distribueixen majori
tàriament entre França, els Països Baixos, la República Federal
d'Alemanya i Itàlia, fent palesa la importància d'Itàlia i els Països

Baixos coma receptors d'aquests fluxos de rendes.

IV. Inversions de Cartera

1. Concepte d'Inversió de Cartera segons l'actual
normativa legal

El concepte d'«Inversió de Cartera» ha estat sotmès a dues de
finicions: 1) la recollida en la legislació de 1974, 2) la correspo
nent a la de 1986, Reial Decret Legislatiu 1265/1986, de 27 de
juny.

En la legislació vigent des de 1974, tant la Llei comel Regla
ment d'Inversions Estrangeres recollien sota un mateix epígraf,
amb la denominació «Inversions de cartera: Adquisició de valors
admesos a cotització oficial en Borsa», dues modalitats d'inver
sió: a) l'adquisició d'accions admeses a cotització oficial en Borsa

b) l'adquisició de fons públics, títols privats de renda fixa o par
ticipacions de fons d'inversió mobiliària. És a dir, s'agrupaven
sota el concepte d'inversions de cartera tant les participacions en

societats com les inversions en renda fixa. L'objectiu era homo
geneïtzar les inversions efectuades per mitjà d'un mercator

ganitzat de valors, considerant que tota inversió estrangera en so

cietats que no consistís en la compra d'accions en Borsa o adme
ses a cotització en Borsa tenia el caràcter d'inversió directa.

L'adquisició, per no residents, d'accions per valor del 90 per
cent del capital d'una societat espanyola admesa a cotització ofi
cial en Borsa era, per tant, regulada com una inversió en cartera,
d'acord amb els preceptes de la Llei d'Inversions Estrangeres,
mentre que la compra d'accions corresponent al 2 per cent del
capital d'una societat espanyola que no cotitzés en Borsa es regu
lava d'acord amb allò que es disposa per a les inversions directes.



Inversions de Cartera a Catalunya

Anys
Ingressos Pagaments per Liquidació

olars PTAConstants (1985) Dòlars PTA Constants (1985)

1985 313.069,4 69.238,8 100100 53.228.085,0 100 100 11.772.001,0
1986 842.713,0 269 116.924313,8 220 508.891,1 735 70.607.364,2 600
1987 2.961.021,3 945 359.432.604,0 675 1.979.573,8 2.859 240.290.616,8 2.041
1988 1.938.986,9 619 217.584.788,1 409 1.372.916,2 1.983 152.865.609,1 1.299
1989 2.071.518,7 662 225.457.897,0 424 1.350.597,1 1.951 146.836.351,6 1.246

Nota: Com a deflactor,hom ha aplicat l'índex general de preus industrials publicat pel Banc d'Espanya. Boletín Estadístico del Banco de España.

Aquesta distinció entre inversió directa i inversió de cartera
era, evidentment, insatisfactória respecte al criteri elegit com a

factor de diferenciació: l'admissió a cotització en Borsa de les ac
cions adquirides (sense fer esment de la possibilitat d'exercir una
influència en la direcció de la societat). Aquest darrer aspecte
inspira la definició donada pel Fons Monetari Internacional:
«S'entén per inversió directa aquella que té per objecte adquirir
una participació permanent i efectiva en la direcció d'una empre
sa explotada en una economia que no sigui l'economia de l'inver
sionista»5. La distinció entre inversió directa i inversió de cartera

es concreta així: «Elsbeneficis que un inversionista directe espe
raobtenir de la seva participació en ladirecció són diferents dels
que preveu un inversionista de cartera, que no pot influir signifi
cativament en l'explotació de l'empresa»6.
El criteri elegit per la legislació espanyola, no coincident amb

els dels organismes internacionals, vapersistir fins al 1985.

A partir de l'any 1986, es considera inversió de cartera: a) l'ad
quisició per un no resident d'accions o títols participatius, emesos
per societats residents, admesos o no a cotització oficial en Borsa,
sempre que no constitueixin inversions directes (que no superin
més del 20 per cent o que no puguin presumir una influència en

el control de la gestió de la societat) i b) l'adquisició o subscripció
de valors de renda fixa, participacions en fons d'inversió mobilià
ria o fons públics emesos per societats residents; excepte quan
l'objecte de la compra sigui en pagarés, lletres i altres efectes de
comerç i s'adquireixin fora de Borsa.

2. Ingressos per Inversions de Cartera

2.1. Anàlisiglobal

Els ingressos per inversions de cartera han crescut considera
blement entre 1985 i 1989. Han passat d'una mica més de 300 mi
lions de dòlars el 1985 a més de 2.000milions el 1989. Tot i que el
1988 es produeix un fort descens coma consequència del crash
borsari d'octubre de 1987, els volums de recursos que arriben a

aquest conjunt d'empreses continuen sent considerables perquè
atenyen els 1.939 milions de dòlars. E11989continua l'expansió,
amb 2.072 milions de dòlars d'ingressos.

Aquest creixement espectacular no ha estat resultat d'una di
nàmica a llarg termini, sinó d'un canviproduït els últims anys. De
1975 a 1983, les inversions de cartera es mouen en uns nivells
molt baixos—inferiors als de 1975—, que reflecteixen la crítica
situació de les empreses espanyoles i també la incertesa política
—els anys 1977 i 1982 van ser els de nivell més baix d'inversions
de cartera. A això cal afegir-hi la difícil situació de l'economia
mundial.

A partir de 1984, la inversió estrangera es dispara de tal mane
raque l'any 1984 és gairebé el triple que el 1983, i el 1987 és qua
ranta-sis vegades superior a la de 1984. Malgrat que el 1988 esre

gistra un fort retrocés, els valors absoluts continuen sent
considerables.

Les raons que, en termes generals, donen lloc a aquest com
portament són bàsicament les que expliquen l'evolució positiva
registrada per la inversió estrangera a Espanya: estabilitat políti
ca, adhesió a la CEE, expansió econòmica... imajor liberalització
administrativa.

Destacats especialistes de les societats de gestió de carteres

han argumentat que Espanya és un dels millors mercats europeus
per invertir, en el qual, a més a més, es preveu un creixement
econòmic superior al dels altres països comunitaris. El creixe
ment present i futur de l'economia espanyola és, així doncs, un
dels factors més utilitzats per explicar l'important paper del nos
tre país en inversions orientades a la compra i fusió de societats.

Donada l'ascenció continuada dels índex borsaris espanyols
des de 1983 —1'índex de la Borsa de Madrid va créixer una mitja
na anual acumulativa del 50 per cent entre 1983 i 1987—, la in
versió estrangera, particularment en Borsa, també ha estat atreta

per les possibilitats de guany a curt termini.

D'altra banda, el tipus de canvi de la pesseta s'ha mantingut re
lativament estable des de 1983, amb tendència a l'alça. El canvi
efectiu real de la pesseta en relació amb les divises dels països
desenvolupats es va apreciar en un 11,2 per cent entre 1983 i
1987, i el 1988 es va apreciar un 8 per centmés.

Finalment, el diferencial descobert de tipus d'interès respecte
al dòlar s'ha ampliat positivament entre 1986 i 1989. Aquest fet
ha animat considerablement l'entrada de capitals destinats a l'ar

bitratge d'interessos.

En definitiva, en els darrers anys, la combinació rendibili
tat/risc dels valors espanyols els ha afavorit en relació a altres al
ternativesen els mercats internacionals.

5. Manualde laBalança de Pagaments, 4a. edició.Washington. 1977. Paràgraf408.
6. Ibídem,paràgraf 409.
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2.2. Concentració empresarial

Aquesta important quantitat de recursos s'ha dirigit a l'adqui
sició d'accions de molt poques empreses. La totalitat dels recur
sos que han arribat han estat destinats a un col.lectiu que aplega
unes 23 empreses, com a mitjana anual. El 80per cent d'aquests
recursos ha anat únicament a tres empreses, i el 60 per cent no
més a una sola. Aixb significa que, el 1986, el 60 per cent dels 843
milions de dòlars que van ingressar per la via de les inversions de
cartera—uns 71.000 milions de pessetes— es van destinar a ad
quirir accions d'una sola empresa7. El 1987 va passar elmateix,
una sola empresa va ser la destinatària de gairebé 220.000 milions
de pessetes.

2.3. Comportament espacial

Des del punt de vista espacial, els percentatges obtinguts per
les diferents àrees mostren que elgruix important de les inver
sions de cartera procedeix de la Comunitat Econòmica Europea
—un 66,4 % com a mitjana delperíode 85-89.

Dins la Comunitat Econòmica Europea, Itàlia i la República
Federal d'Alemanya destaquen davant els altres països comuni
taris, que ocupen posicionsmoltmarginals, comara Bèlgica, o
pràcticament nul-les, comels Països Baixos i el RegneUnit.

3. Pagamentsper liquidació d'inversions de cartera

3.1. Anàlisiglobal

Donat el caràcter especulatiu de les inversions de cartera, era
lògic esperar que els pagaments a l'exterior per liquidació d'in
versions de cartera, en els quals, a més a més, estan incorporades
les importants plus-vàlues assolides en aquests anys de forta re
valorització de les cotitzacions dels valors borsaris, fossin eleva
des, sobretot després del esdeveniments que van tenir lloc a totes

les borses delmón el darrer trimestre de 1987 i al llarg de 1988,
en el qual es va produir, a més, un important tomb borsari vers
els valors de renda fixa.

Què han representat els pagaments per liquidació d'inversions
amb relació a les pròpies inversions? Les sortides de recursos

com a conseqüència dels pagamentsper liquidació d'inversions
de cartera han tingut una participació creixent en els ingressos
pel mateix codi en aquests quatre anys, fins al punt que el 1988
van arribar al 71 per cent.

Aquest altpercentatge que representen les sortides per liqui
dació d'inversions en els darrers anys, que fins i tot han triplicat
el percentatge de 1985, no és un cas especial d'aquest tipus d'em
preses sinó, com hem dit, un fenomen general de caràcter no de
sitjat, merament especulatiu, que es fapalès en comparar lama
teixa ratio desinversions/inversions per a totes les empreses espa
nyoles i per a les que tenen la seu social a Catalunya. Només con
tinuen en el país el 30 per cent dels recursos que hi arriben.
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3.2. Concentració empresarial

Si els ingressos per inversions de cartera afectaven globahnent
unes 20 empreses, però lamajoria requeien entre 5 i 2, la mateixa
situació esprodueix quan s'analitzen les desinversions ja que els
pagaments són realitzatsmajoritàriament per les mateixes em
preses.

3.3. Comportament espacial

Les sèries de magnituds percentuals d'inversions i desinver
sions país per país són molt similars. Si comparem el que ha suc
cdt en els darrers cinc anys del període, que és quan les magni
tuds tenen un creixement extraordinari, tant en relació amb les
mitjanes percentuals com amb el percentatge de cada país en els
valors acumulats, en pessetes constants de 1985 es denota un
comportament lleugerament diferent dels Estats Units i el Japó
amb relació a la Comunitat Econòmica Europea i Suïssa, és a dir
el caràcter menys especulatiu de les seves inversions. Si obtenim
les ratios de desinversions/inversions a preus constants:

CEE
Suïssa
EUA
Japó

67,5 %
85,8%
19,5%
25,5%

Les inversions de cartera americanes i japoneses són les més
estables, mentre que les procedents de SuIssa són les més especu
latives i amb major correspondència amb els actuals moviments
de capitals.Això pot implicar una estratègia diferent dels inver
sors; així, mentre americans i japonesos, sota la forma d'inver
sions de cartera, adquireixen participacions de les empreses, en
una estratègia de penetració, els inversors suïssos i, tot i que
menys, els comunitaris, segueixen un aprofitament de les rendibi
litats—plus-vàlues— a curt termini.Es tracta d'enormes masses
de capital especulatiu que produeixen pocsbeneficis per a l'eco
nomia del país.

4. Pagamentsper rendes d'Inversions de Cartera

4.1. Anàlisi global

En aquest grup, els pagaments a l'exterior per rendes d'inver
sions de cartera han estat escassos però creixents, com també
correspon al fort increment de les inversions, i han passat de
menys d'11 milions de dòlars el 1985 a 133 milions el 1988; és a
dir que en cinc anys s'hanmultiplicat per dotze.

En relació amb els ingressos per inversions, els pagaments per
rendes d'inversions de cartera han estat únicament el 4 per cent.

4.2. Concentració empresarial

No obstant, tot i que aquests pagaments són relativament exi
gus si es considera el volum total d'inversions, amb relació al
nombre d'empreses, són més importants ja que estan altament
concentrats en un nombre reduït. El total dels pagaments ha re
caigut sobre una vintena d'empreses, però el 80 per cent única
ment en una, que ha tramès a l'exterior, el 1988, 69 milions de
dblarss.



V. Consideracions finals

Voldríem acabar aquest treball destacant breument alguns as

pectes que considerem —dins d'àmbits molt diferents— d'interès
fonamental.

En primer terme, que els resultats obtinguts en els diferents es
tudis publicats sobre inversió estrangera a Catalunya infravalo
ren lleugerament els fluxos que, per aquesta rúbrica, poden arri
bar als establiments catalans, ja que la relació fluxos—atribuïts a

Catalunya/fluxos no atribuïts a Catalunya,—quan s'utilitza com
a criteri geogràfic el NIF, són favorables a la segona magnitud.

Alguns volums considerables d'inversions estrangeres són atri
buïtsper laDirecció General de TransaccionsExteriors a Catalu
nya d'acord amb el NIF, tot i que corresponen a empreses que
han traslladat la seva seu social a Madrid i que pràcticament no
tenen activitat a Catalunya. Això, en sentit estricte, redueix sensi
blement les participacions percentuals d'aquestaComunitat en el
conjunt de l'Estat, però queda compensat amb escreix pels que,
per lamateixa raó, no fi han estat atribuïts.

Aquest fet és conseqüència, bàsicament, de la asimetria que es

produeix entre Madrid i Barcelona com a centres de decisió i
control empresarial. Mentre que Madrid estén la seva influència
a establiments localitzats a tot Espanya, Catalunya limita la seva
àrea d'influència al seu entorn geogràfic natural, bàsicament les
províncies catalanes.

Si tenim en compte els treballadors en centres d'activitatma
drilenys però controlats des de Catalunya (lloc on es troba la seu)
i els treballadors en centres d'activitat catalans controlats des de
Madrid, podríem arribar a la conclusió següent: Madrid en con

trola molts, però a Madrid no li'n controlen cap.

En segon lloc voldríemconsiderar dos punts d'indubtable inte
rès: la dependència tecnològica i els fluxos de capital.

Si, en relació amb la balança tecnològica, hem exposat reitera
dament la fràgil situació de l'estructura productiva espanyola i
catalana, cridant l'atenció sobre els problemes que impliquen els
baixos nivells de cobertura, tant en la subbalança d'Assistència
Tècnica comen la de Patents, dissenys i marques, voldríem inci
dir sobretot en la forta desigualtat existent entre els pagaments
que realitzem per les dues rúbriques, la qual descobreix dos te
mes importants. En primer lloc, la inadequació teòrico-pràctica
del nostre sistema educatiu i, en segon lloc, però conseqüència
del primer, el fracàs d'un argument teòric: la difusió de la tecno
logia. Si no es disposa de personal capacitat, la tecnologia com
prada a tercers no sols deixa de donar tot el seu fruit, sinó que
tampoc es difon i frena dos processos fonamentals de l'activitat
econòmica en l'actual estratègiamundial: l'increment de compe
titivitat i el desenvolupament tecnològic.

Reiteradament, es defensa l'entrada de capital estranger a les
empreses catalanes pels beneficis que atorga en tots dos aspectes:
ladifusió de la tecnologia i la preparació del capital humà. No
sembla que cap dels dos aspectes s'hagi complert fins ara. No vo
lem dir que les empreses participades per capital estranger no ex

portin tecnologia —poden fer-ho com a tecnologia incorporada
en les mercaderies que exporten—, el que volem assenyalar és
que, fins ara, no sembla ni que hagin disminuït el nostre dèficit
tecnològic—les que més recursos envien a l'exterior per aquest
procés— ni que s'hagi produït una difusió dels processos tecnolò
gics i de qualificació del capital humà. Les aportacions esperades
no semblen complir-se perquè el fenomen es de carácter estruc
tural i no es produeix unilateralment sinó coma conjunt de for
ces sinergètiques. Si el nostre sistema econòmic i institucional no
articula el procés iniciant un take offque posi en marxa tots els
factors que hi incideixen, no podem esperar que el capital estran
ger produeixi, ell sol, tot l'efecte, perquè només actuarà si troba
en marxa unes condicions avantatjoses que, simultàniament, ge
nerin avantatges per al país.

Tradicionalment, i també avui, s'ha insistit per part de polítics i
intel.lectuals en el paper de les inversions directes per frenar els
desajustos econòmics i financers d'una balança comercial i per
compte corrent deficitària. Això ha estat cert, però pot no ser-ne

en el futur. Aquesta afirmació es basa en una anàlisi incorrecta,
els resultats de la qual, però, coincideixen amb la realitat per l'es
tratègia—una variable no considerada— de les empreses.

Efectivament, la majoria de treballs sobre capital estranger se
solen centrar sobre una sola rúbrica, els Ingressos per Inversions
Directes o, com a molt, en les inversions netes directes (inver
sions-desinversions), però no tenen en consideració els restants
fluxos financers a què donen lloc en els codis d'invisibles (Assis
tència Tècnica, Patents, dissenys i marques, Pagaments per Ren
des d'Inversions Directes), i també en els de visibles (exporta
cions-importacions), potser perquè fins ara aquestes entrades han
compensat amb escreix totes les altres sortides i han donat com a

resultat una balança per compte corrent positiva.

La situació actual —dèficit en la balança per compte corrent

obliga a no considerar els fluxos aïlladament, sinó, precisament,
les seves interdependències. La correlació existent entre inver
sions, desinversions, rendes, pagaments per Assistència Tècnica,
Patents, dissenys i marques, evidencia clarament fins a quin punt
resulta inadequat continuar considerant la inversió estrangera en

la seva faceta financera d'aportació de recursos.

7. Comparda Telefónica Nacional de España.
8. Compañía Telefónica Nacional de España.
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